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Släkten är värst, sägs det!

Då släkten förargar släkten.

Släkten är trevlig, sägs det, då den inte förargar släkten. Det är ungefär vad Julia tänkte när hon plockade fram
frukt och choklad för att ta emot sina släktingar en vårkväll i Stockholm. Hon pysslade i sin vackra salong,
matade sin papegoja och såg till att det fanns cigarretter på rökbordet. För resten hade hon tråkigt. Hon väntade
nämligen bara Katja och Sussi. Det var föga hopp om att herrarna skulle komma hem före midnatt.

Julia var gift med Kurt Balzar, direktör för Sveaverken, Sussi var gift med löjtnant Louis Brenner och Katja med
greve Ludvig von Battwhyl. Dessa sex personer voro släkt så till vida, att Kurt och Sussi voro syskon. Alltså var
Sussi Julias svägerska och Kurt Louis’ svåger. Och Louis var Ludvigs syssling, alltså var Katja släkt med de
övriga på fasligt långt håll, om det nu ens kan räknas som släkt. Vad som var säkert är att Katja och Ludvig varit
studentkamrater i Wadköping och funnit varandra den gången då Katja uppträdde i sin brors frack på
studentbalen. Hon fick nämligen ingen ny klänning och den gamla kunde hon inte ha, varför hon i vredesmod
knöck broderns frack. Det blev skandal och hade inte Ludvig räddat henne genom attge henne både sitt namn, sin



stora förmögenhet och en ny klänning, så hade Katja inte varit mycket värd.

Löjtnant Brenner hörde också till Wadköpingsgänget. Han tog studenten året efter Katja och Ludvig i samma
skola, kom sedan till Karlberg och lärde känna Sussi under den tiden. Ungherrskapet uppenbarade sig en vacker
dag med ring på fingret, till största förargelse för brodern Kurt. I synnerhet som fästmannen inte haft vett att först
gå på visit till sin blivande svärmor, fru Ingeborg Balzar, chefen för den stora mode- och konfektionsfirman vid
Drottninggatan i Stockholm. Kurt hade redan då hyst misstankar mot Louis’ karaktär, en misstanke som tyvärr
snart nog besannades.

Louis Brenner var nämligen släktens förlorade son — han spelade. Efter tre års äktenskap hade han spelat bort
sin egen förmögenhet och största delen av Sussis. Han var en vek, lite cynisk människa som ville väl men som
inte förmådde tygla sin spelpassion, fastän den hotade hans äktenskapliga lycka. När hans lille son föddes lovade
han sig själv att bli en bättre karl, men när den lille sonen dog, bara ett år gammal, föll han totalt ihop av sorg och
orkade inte hålla sina löften varken de han givit sig själv, eller de han senare gav Sussi. Och Sussis nerver
trasades sönder och Louis blev bitter, och Ludvig måste ta hand om Sussi och Louis gick till Julia med sina
bekymmer och Katja och Kurt slogo sina kloka huvuden ihop, för att försöka finna ett botemedel för alla
besvärligheter och allas ledsamheter, både inom och utom släkten.

Kurt Balzar var en man i sina bästa år, lidelsefullt förälskad i sitt arbete. Så lidelsefullt att fru Julia, föddLouis,
Kurt och Ludvig, släkt och barndomsvänner.Swedenhjelm, var svartsjuk. Om på Sveaverken eller på den söta
grevinnan Katja är ovisst. Katja förklarade för sin man att — hon måste trösta Kurt, som är gift med Julia, den
stackarn! Och greven svarade med att han måste trösta Sussi, som är gift med Louis, den stackars tösen! Och
Louis förklarade att Julia var den enda kvinna han kunde tala ut med och dessutom försummades hon av sin man.
Ett faktum som Julia var medveten om, men inte hennes man. Vad Kurt tyckte och tänkte när han allt som oftast
fann sin vackra, intelligenta hustru i sällskap med Louis, det sa han inte. Men han blev märkbart nervös när Louis
nalkades.

I dessa dagar hade han mer än vanligt att sköta. Sveaverken skulle utvidgas och moderniseras. Han skulle ordna
ett större obligationslån i ett par banker och han skulle tillförsäkra sig själv aktiemajoriteten som han ännu inte
innehade.

Just i samma veva fick han ett brev från en släkting i Amerika, en viss Mrs. Johnston. Han hade så lite reda på
vem damen i fråga var att han satte Julia att efterforska saken. Hon påstod med största bestämdhet att det var en
gammal otrevlig, fattig mamsell från Boston, men senare visade det sig vara en stormrik dam från Chicago.
Vilket i viss grad bevisar Julias bristande känsla för faktum. Damen skrev att hon funderade på att placera en
liten dollarmillion i ett svenskt företag och att hon önskade träffa sina svenska släktingar på »The biggest berg in
Swieden», som Kurt hånfullt uttryckte sig. Det var för att berätta denna intressanta nyhet som Julia bjudit Sussi
och Katja hem till sig, denna vackra vårkväll. Eftersom hon inte hadenågot annat att roa sig med. Kurt skulle
först på en bolagsmiddag och senare tili klubben. Ludvig skulle ut med några affärsvänner för att senare hamna
på klubben, även han. Louis hade gått ut i ett dunkelt ärende, men lovat Sussi att absolut icke gå till klubben, där
han vanligtvis brukade spela om kvällarna.

När Ludvig kom till klubben var Kurt redan där, och vaktmästar Anderson i tamburen sa att löjtnant Brenner
också hade kommit. Men då någon i samma ögonblick frågade efter löjtnanten i telefon, förnekade han att
löjtnanten var där. Vilket kom Ludvig att häpet fråga:

»Sa inte Anderson nyss, att löjtnant Brenner var här?»

»Joo, men löjtnanten har uttryckligen sagt ifrån att han inte vill bli störd.»

»Vet Andersson vem det var som ringde?»

»Jaa, jag kände igen rösten, det var fru Brenner.»

Ludvig nickade tyst och gick in i biljardsalen. Därifrån kunde han se in i det rum där spelborden voro placerade.



Mycket riktigt, där satt Louis tillsammans med en mörkögd främling som talade engelska och spelade poker.
Främlingens iskalla lugn och stora sedelhög på bordet visade att han vunnit, och Louis’ hektiska rodnad och
osäkra blick förrådde tydligt att han förlorat. Ludvig gick fram till honom, rörde vid hans axel och uppmanade
honom att sluta spela. Men Louis svarade hetsigt:

»Sluta! Nu? När jag har förlorat femtio tusen kronor! Nej du, jag ska ha revansch! Gå din väg!»

Ludvig gick. Han ämnade ta reda på Kurt.

Hemma hos Julia stod Sussi lutad mot en av hallens pelare med handen alltjämt kvar på telefonluren. Katjasatt i
en stol bredvid och stickade på en babyklänning. Den skulle hennes lilla ettåriga dotter få när den blev färdig.
Sussi stirrade ut i tomma rymden och log ett svagt litet leende, som om hon var rädd att den glädjande orsaken
till leendet skulle förbytas i sorg om hon tillät sig att bli alltför glad. Katja var inte så rädd av sig:

»Där fick du! Din lille löjtnant hade lovat att inte gå på klubben, och han är inte på klubben. Varför misstror du
honom ...»

»Du vet lika väl som jag att han ofta har svikit sina löften ...»

»Ja, det vet jag — men om du kunde försöka att inte ta så illa vid dig ...»

Katjas ton var moderligt beskyddande och förmanande, något som förargade Sussi. Hon svarade upprörd:

»Tror du inte jag försöker? Jo du, jag försöker så det värker i hjärtat — men så snart jag vågar vara glad så står
någonting på lur — det händer något, och så får jag inte vara glad längre!»

Katja plockade ihop sin virkning och tog den skälvande lilla Sussi kring halsen:

»Nej då, nu händer det ingenting. Var glad nu i kväll — kom så går vi in till Julia igen.»

Hon kysste Sussis kind och drog henne med sig mot salongen, varifrån Julias pianospel hördes. Men Sussi
tvekade:

»Om Julia bara ville låta bli att retas», viskade hon förtvivlad.

»Asch, hon menar ju inte illa! Så mycket känner du väl Julia, kom nu!»»Var glad nu i kväll, Sussi», bad
Katja.Och Katja drog resolut Sussi med sig in i salongen. Om Julia menade illa eller ej, det är inte gott att veta,
men nog var hennes ton ganska frän och hånfull då hon mötte de inträdande med påståendet att Louis naturligtvis
var på klubben, fast han lovat att inte gå dit. Sussi flammade till och tog sin man i försvar och omtalade
triumferande att Louis inte var på klubben. Vilket kom Julia att pusta ut i en befriande suck:

»Nå skönt! Då kan släkt och vänner sova lugnt i natt. Alltid en spelskuld mindre!»

Julia lämnade pianot. Hon var strålande vacker och elegant. Hon rörde sig med säkerhet och grace, hon var lika
snabb i tankar och ord som behagfull i sina rörelser. Sussi var mindre till växten, inte lika vacker och inte på långt
när så säker och snabb som Julia, vilket kom henne att tyst erkänna sin svägerskas överlägsenhet. Men Sussi
ägde vad Julia saknade, förmågan att bära ett lidande som dagligen och stundligen frätte på livsglädjen och på
nerverna, förmågan att gång på gång kunna förlåta, stryka över och gå vidare, förmågan att kunna glömma sig
själv för att hjälpa en annan. Hemligheten var den att Sussi älskade sin man, trots allt. Och hon tålde inte att
någon sa ett ont ord om honom, allra minst Julia. Därför svarade hon synnerligen häftigt:

»Oroa dig inte för Louis, kära Julia! Dig ska han inte kosta ett öre.»

Hon satte sig i soffan och tog fatt på sitt handarbete igen. Hon skämdes en smula över sin egen häftighet och
fortsatte med att stillsamt omtala:»Förresten — Louis har lovat att aldrig spela mer. Och den här gången tror jag
verkligen på hans löfte!»

I spelsalen på klubben lade främlingen ner sina kort. Han hade en farlig tur. Idel trumf. Louis såg närmast
vettskrämd ut. Han slängde sina kort och tömde sitt grogglas. Handen som höll glaset skalv.



Ludvig hade funnit Kurt i rökrummet. Kurt var på ett strålande humör, ty bankdirektörerna hade visat sig
tillmötesgående och förstående vid middagen, så Kurt hyste hopp om att obligationslånet skulle kunna klaras. Nu
satt han och berättade för sina vänner om den amerikanska millionärskan som inom kort skulle dimpa ner och
förgylla turisthotellet på Sylspetsen med sin närvaro.

»Jag tänker skicka Julia till fjällen för att konversera henne», sa han. »Själv har jag inte tid.»

I detsamma kom Ludvig fram till herrarna. Kurt såg genast att vännen hade något på hjärtat. Ludvig drog honom
bort från bordet och viskade:

»Louis är här. Du måste tala med honom för du är den ende som rår på honom.»

»Vem spelar han med?» frågade Kurt snävt.

»Med en argentinare! Världsmästare i poker! Korsijissinamn ett sånt spektakel nu igen.»

Och den beskedlige Ludvig rev sig i håret och tänkte på Sussi. Nu skulle han på nytt behöva se henne gråta. Och
på nytt få tillfälle att torka hennes tårar. Vilket i och för sig inte alls var obehagligt.

Kurt lämnade sina vänner och gick direkt till spelsalen. Han och Ludvig dröjde en sekund på tröskeln för att
seom inte Louis självmant skulle lämna spelbordet. Då han i stället började ge, steg Kurt fram och sa hårt och
bestämt:

»Sussi har blivit sjuk! Betala och kom nu!»

En sky av misstro for över Louis’ ansikte.

»Det är inte sant!» skrek han.

»Kom nu, säger jag!»

Kurt lämnade bordet och gick ut genom biljardrummet. Louis kastade en frågande blick på Ludvig som dröjde
kvar. Ludvig nickade jakande. Då blev Louis rädd. Visserligen förekom det allt som oftast häftiga scener mellan
honom och Sussi, men vanligtvis var det hans fel. Så sent som samma dags morgon hade de grälat och plågat
varandra, men tanken på att han kanske skulle mista henne skrämde honom ordentligt. Han förklarade för sin
medspelare att han måste gå. Och som en följd därav måste han först betala sin spelskuld. Han tog upp sin
checkbok och skrev ut en check. Det gick långsamt. Handen darrade och innan han rev loss checken mötte han
sin medspelares blick. Han log en smula, medspelaren. Han log medlidsamt. Och det kom blodet att skjuta upp i
pannan på Louis.

»Får jag täcka beloppet inom tre dagar?» frågade han på engelska, därmed röjande att det inte fanns pengar inne
på hans checkkonto i banken.

Främlingen log på nytt.

»If necessary — sure!» svarade han och vek ihop det lilla papperet, efter att ha konstaterat att summan var riktigt
utskriven.

Främlingens ton var så pass förolämpande att Louis avstod från all vidare hövlighet. Han slängde upp handen till
en nonchalant scouthälsning och utbrast:Världsmästaren tar hem ett spel.»Good night, mr Devil, eller vad fan ni
nu heter!»

Och därmed gick han hastigt efter de andra.

Ute i tamburen tog han Kurt i armen och sa:

»Du ljög det där om Sussi, inte sant? Hon är inte sjuk!»

»Naturligtvis ljög jag», svarade Kurt lugnt. »Sussi är hemma hos oss, du kan hämta henne där.»

Och han lämnade klubben, betydligt förargad. Ludvig såg till att Louis fick sin rock och hatt och alla tre herrarna
åkte hem i Ludvigs bil.



När tre så intelligenta kvinnor som Julia, Sussi och Katja bli lämnade ensamma en längre stund, måste det
ovillkorligen sluta med en katastrof. I Julias salong gick vågorna ganska höga, på grund av att samtalet under den
sista kvarten uteslutande rört sig om Louis Brenner. Katja satt i soffhörnan och stickade för brinnande livet, Sussi
satt bredvid henne med sitt broderi och Julia ålade sig fram och åter mellan de stora länstolarna och papegojans
bur, pratande lika mycket med damerna som med gojan. Det var Katja som nu fällde domen över Louis:

»Jag går visst inte så långt att jag säger att Louis är moraliskt fördärvad, men han är ett beskedligt fä!»

Sussi slängde sitt handarbete och piskade en kudde med sin brodersax då hon svarade:

»Skäms du inte, Katja? Han är lättledd — och råkar alltid ut för dåligt sällskap!»

Julia svängde om på klacken och fyrade av: »Vet du inte hut, Sussi! Det är med Ludvig och min make han
sällskapar!»

Sussis stora sorgsna ögon blevo svarta av hat, men hon behärskade sig och svarade lugnt:15

»Inte annat än jag vet så är det mest med dig, kära Julia!»

Julia hörde mycket väl hur Sussis röst skalv av svartsjuka och skrämsel. Hon var inte alls elak, den vackra Julia,
men ibland kunde hon inte låta bli att klösa till när tillfälle gavs. Hon kisade nu med ögonlocken och sa stilla och
drömmande:

»Jag älskar Louis! Och jag vet att han älskar mig.»

Nu kunde inte Sussi behärska sig längre. Handarbetet knölades ihop till en trasa och slängdes i golvet, hon
stampade med foten i mattan och ropade:

»Jag förbjuder dig att säga så om min man! Du är avskyvärd! Jag undrar inte på att Kurt föredrar Katja framför
dig!»

Julia flög upp från soffan där hon legat behagfullt utsträckt. Det såg nästan ut som om hon blivit stungen av en
orm.

»Vafalls ? Det där lilla mähätü»

För att visa sitt gränslösa förakt för den förmenta rivalen drog hon Katja i håret under sken av att klappa henne.
Katja log. Ett lugnt triumferande leende som retade Julia mer än Sussis ord. Hon stickade vidare utan att tappa
någon maska och nekade sig inte nöjet av att säga:

»Jaa, vet du Julia, Kurt börjar verkligen bli så efterhängsen att Ludvig . . .»

Julia avbröt henne tvärt:

».. . så att Ludvig måste trösta sig med Sussi! Håll till godo. Tänker ni inte gå snart?»

Katja log. Hon lät Julias insinuation gå in genom det ena örat och ut genom det andra. Hon hade inte ett smul16

t

anlag för svartsjuka. Men väl tyckte hon om att få ge Julia en känga.

»V>ad du är förtjusande ohövlig, Julia», sa hon och plockade ihop sin stickning för att gå. »Men trösta dig, vi
reser till Åre om några dagar så då slipper du oss. Ludvig har bjudit Sussi och Louis att följa med .. .»

Julia blev ivrig:

»Då kommer jag efter», sa hon och hennes ögon lyste av lust att reta Sussi.

»Det låter du bli», skrek Sussi, och plockade ihop sina pinaler för att följa Katja därifrån.

»Du ska ju konversera den där gamla amerikanskan på Sylspetsen», hånade Katja.

»Jag struntar väl i amerikanskan när jag kan få trevligare sällskap i Åre. Eller hur, du lilla hönapöna?»



Julia smög sin arm under Sussis och strålade av fröjd över den effekt hennes elakhet hade. Sussi slet sig nämligen
loss och brast i gråt:

»Jag orkar inte höra på henne längre! Kom Katja så går vi! Godnatt!»

Och därmed skyndade hon ut i hallen och bort mot tamburen. Katja räckte Julia sin hand, men Julia såg den inte.

»God natt, o hysteriska svägerska», ropade hon efter den flyende Sussi. »Och hälsa min älskade Louis!»

Nu tyckte till och med den beskedliga och tålmodiga Katja att Julia gick för långt.

»Låt bli att reta henne», sa hon. »Hennes nerver är ju alldeles förstörda förut.»

»Asch! Det är larvigt med fruntimmer som inte förstår2 Dollar.

»Tänker ni inte gå snart?» frågade Julia.18

skämt», svarade Julia och slängde förargad sitt långa cigarrettmunstycke på bordet.

»Det är inte så gott att förstå dina skämt», svarade Katja lugnt. »I synnerhet inte när man har så mycket ledsamt
omkring sig som Sussi. Har du glömt att det bara är sex månader sedan hon förlorade sin lille gosse? Man kan bli
hysterisk för mindre. Skulle jag förlora min Lillan så skulle jag förlora förståndet på samma gång!»

»Ja, när man har så lite av varan, så är den lätt förlorad», sa Julia utan att göra en min av att följa Katja ut i
tamburen.

Katja vände tvärt i halldörren:

»God natt, sötnos, halsade hon. »Och hälsa min älskade Kurt!»

Julia svalde det beska pillret och förvred sitt vackra ansikte i en grimas, som skulle visa att hon mycket väl
förstod skämt:

»Tack, älskling!» läspade hon och slängde tändsticksasken som hon hållit i handen på bordet med en ilsken
knyck. Tändstickorna ramlade ut i häpenheten över att bli så illa behandlade.

Nu var fäktningen mellan de tre intelligenta damerna slut och kvällen kunde anses ganska lyckad.
Konversationen hade varit lagom pirrande för att Julia inte skulle somna och nu var klockan så mycket att hon
med bibehållen självaktning kunde få somna, om hon hade lust. Men därav blev intet, ty just som Sussi och Katja
skulle gå, kommo de tre äkta männen hem tillsammans.

Kurt såg ut som ett åskmoln då han nickade god afton till Sussi som stod färdigklädd i tamburen. Hon ryckte19

till, Hon förstod genast att något hänt. Hon sökte Louis med blicken. Han hade stannat strax innanför dörren och
gjorde ingen min av att lägga av sig rocken. Ludvig kom vänligt emot henne för att hälsa. Sussi frågade trevande
var de varit, och då Ludvig svarade — på klubben — stirrade Sussi vettskrämd på honom och sa:

»Men — inte Louis — säg — inte Louis .. .» »Joo då, trots heliga löften och goda föresatser!» avfyrade Kurt då
han hängt upp sin röck och hastigt gick förbi dem in mot salongen.

Sussi stod mycket stilla, men hennes ögon vidgades och hon liksom sökte hjälp hos dem som stodo omkring
henne. Julia och Katja kände att katastrofen hängde i luften. Ingen av dem kom sig för att säga något, men båda
stirrade på Louis vid dörren.

Då brast hans sinneslugn. Han skrek: »Låt bli att stirra på mig så där! Ja, jag har varit på klubben! Jag har spelat
bort en förmögenhet! Jag har svikit mitt löfte och mutat folk att ljuga. Om jag hade stulit och mördat så skulle
jag bekänna det med!»

Sussi tog några steg mot honom. Hon lyfte sin lilla knutna hand för att slå honom, men Ludvig och Julia gick
emellan och hindrade henne. Ludvig slog sina armar omkring henne och Julia ställde sig som skydd framför
Louis. Detta ökade bara Sussis ursinne. Svartsjukan brände som eld i hennes hjärta och hon hade velat slå Julia
först och Louis sedan. Men Ludvig hindrade henne från bådadera.



»Kom nu, Sussi», envisades han, »jag kan köra er hem i min bil. Kom nu Louis!»

Men Louis ville inte gå. Han ville åtminstone få rätt-20

färdiga sig i Julias ögon, denna enda kvinna i världen som han verkligen högaktade.

»Julia, jag skulle vilja förklara», började han.

»Försök förklara hur du ska kunna betala den här sista skulden», slungade Kurt ut från hallen där han stannat och
iakttagit de andra.

Julia försökte dra ner Louis på en stor kista invid dörren.

»Sätt dig här och förklara för mig», började hon.

Men Sussi stampade i golvet och skrek:

»Låt honom vara, Julia!»

Louis stelnade till. Sussi hade plågat honom med sin svartsjuka så många gånger att hans manliga självkänsla
inte kunde finna sig i det längre. Han hade kanske följt henne hem utan att ha talat med Julia om hon inte så
öppet visat sitt hat för sin svägerska. Nu satte han sig i stället demonstrativt vid Julias sida på kistan, och såg inte
ens åt Sussi, då hon i vild förtvivlan rusade ut genom ytterdörren.

Ludvig stod vid dörren och rev sig i håret. »Korsijissi-namn, ett sånt elände!» suckade han och skyndade ner för
trapporna för att få fatt på Sussi och om möjligt lugna och trösta henne.

Julia och Louis satt på kistan, tätt tillsammans. Båda lika allvarliga. Louis hade fullbordat katastrofen och insåg
fullkomligt vidden därav, i synnerhet sedan Kurt i bilen på det bestämdaste nekat att hjälpa honom. Julia anade
vidden av katastrofen och hennes hjärna arbetade intensivt för att finna ett sätt att klara den på. Under tiden ville
hon veta detaljer:»Låt bli att stirra på

mig», skrek Louis.22

»Säg mig nu, Louis», började hon, »hade du lovat Sussi att inte gå på klubben?»

Louis undvek Julias blick då han svarade:

»Ja! Men hon hade lovat att inte förpesta vårt hem med sina eviga scener. Senast i morse ställde hon till ett fasligt
uppträde med mamma! Jag stod vid dörren och lyssnade, för det gällde mig som vanligt.»

»Tycker du det är värdigt en gentleman att lyssna?»

Louis blev desperat:

»Jag är ingen gentleman! Jag är en degenererad individ och när jag vill veta något, så lyssnar jag!»

Det är ett egendomligt drag hos vissa svaga naturer att vilja göra sig sämre än de verkligen äro. De skylla på ödet
som skapat dem sådana. Och ju värre de kunna svärta sig själva, ju större skuld får ödet. Det är ett sätt att leka
kurragömma med sin egen svaghet för att slippa se den. Och för att slippa skämmas över den. Julia hann göra
denna reflexion innan hon lyfte upp sitt nedböjda huvud och såg rakt framför sig över hallen. Hon satt så att hon
hade fri utsikt över ett hörn av salongen. Och i detta höra befann sig just nu Kurt och Katja.

För att komma ifrån sitt dåliga humör hade Kurt tagit fram en flaska likör och några glas. Och Katja ansåg det
som sin plikt att stanna och försöka pigga upp Kurt, eftersom Ludvig sprang efter Sussi. De stodo nu med var sitt
likörglas och skålade och småpratade och — varför inte säga det rent ut — kurtiserade en smula, fast inte
mycket.

Det var i alla fall tillräckligt för att Julia på kistan skulle få något annat att tänka på än Louis' spelskuld. Hon
knuffade på Louis och pekade in mot salongen:»Skål lilla söta Katja», sa Kurt.24

»Titta där, du! Helledudana! Så sött! Där står min man och stirrar på Katja som en hund på ett fåralår! Att han



ids!»

Julia trodde att hon var lustig, men Louis var tillräckligt lyhörd för att höra att rösten darrade av förargelse, Han
tyckte plötsligt ganska synd om Julia.

»Hur stor är spelskulden, Louis?» frågade hon, alltjämt med blicken fäst på gruppen i salongen.

Varken Katja eller Kurt hade observerat att Julia såg dem. Katja satte sig i soffhörnan och Kurt slog sig ner på
dess armstöd och kurtisen fortsatte, alltjämt i sval ton. Katja försökte övertala Kurt att komma med till Åre och
fick då veta att alla resplaner gått om intet, tack vare kvällens händelse på klubben. Louis och Sussi kunde inte
lämna Stockholm innan spelskulden blivit betald och Ludvig och Katja skulle följa med Julia till Åre för att möta
amerikanskan.

Katja blev förtjust. Hon var den minst sammansatta naturen av de sex vännerna. Hon tog dagen som den kom och
fann sig lika väl var som helst bara där inte var tråkigt.

»Du», viskade hon, »jag följer gärna med till Åre om du kommer dit, förstås. Och så tycker jag att vi lämnar
Julia hemma här att sällskapa med Louis i hans förnedring. Det gör hon så gärna så!»

Katja menade inte något illa med vad hon sa. Det hör nu en gång till den moderna jargongen att vara generös i
erotiska frågor. Och den moderna äkta mannens känslor böra vara synnerligen toleranta, annars är han en
gammalmodig idiot, sägs det. Men Katja visste inte att Kurt just i detta fall var synnerligen gammalmodig. Han
hade näm-25

ligen ett mycket känsligt hjärta, fastän han hitintills skickligt lyckats dölja det för alla och envar.

När nu Katja gjorde denna antydan lämnade han soffkarmen och kom att stå så att han tydligt såg Julia och Louis
där de sutto på kistan i hallen. Julia hade kört sina fem fingrar i Louis vackra hår och höll upp hans ansikte för att
se honom i ögonen. Det verkade ganska intimt och Kurt fick något stramt och hårt över hela sin gestalt när han
såg dem. Katja väntade på ett svar och Kurt sa lågt: »Jag hoppades att Julia nu fått nog av min käre svåger.»
Katja var inte dummare än att hon vädrade tragiska tonfall i Kurts röst. Hon skyndade sig att slå bort det hela
med ett skämt:

»Snälla Kurt — du tänker väl aldrig bli svartsjuk på Louis? Du har ju mig förresten! Skål!»

Kurt skålade, tacksam över att tvingas lämna Julia och Louis med blicken. Han insåg mycket väl att han gjorde
sig löjlig genom att spionera på sin hustru.

Den till synes ömma rörelsen från Julia gent emot Louis var bara en villa. Rörelsen var allt annat än öm, den var
närmast ömmande för hon hade tagit ett stadigt tag i Louis' hår för att tvinga honom att se opp. Han vågade
nämligen inte möta hennes inkvisitoriska fråga:

»Kan du säga mig hur vi ska kunna klara den här sista dumheten, min högt älskade degenererade individ ?»

Nej, det kunde inte Louis. Åtminstone inte för ögonblicket. Han hade utnyttjat sina egna och nästan alla Sussis
ekonomiska möjligheter och ansträngt Kurts bankkonto över hövan. Nu hade Kurt sagt ifrån, alltså måste han
skaffa pengar på annat sätt. Om inte summan varit så svindlande26

stor hade hans mor kanske velat hjälpa honom, men femtio tusen är ju en hel förmögenhet. Och så rik var hon
inte.

»Hur vore det om jag skulle hjälpa dig för en gångs skull?» frågade Julia stilla.

Louis rätade upp sig. Han mötte lugnt Julias blick och svarade bestämt:

»Kära Julia, det är möjligt, ja säkert att jag är ett fä! Men jag är ingen schajas! Bara tanken på något dylikt tar jag
som en förolämpning! Så mycket du vet det.»

Han reste sig från kistan för att gå. I detsamma kom Katja och Kurt ut i hallen. Katja sa:



»Nej, nu får du själv ta hand om din man, Julia, han har blivit så tråkig, så! Kom nu Louis, så går vi innan min
man hinner enlevera din fru! Dom står antagligen och kurtiserar nere vid bilen.»

Och Katja och Louis lämnade Julia och Kurt för att ta reda på Ludvig och Sussi, som mycket riktigt stod nere på
gatan vid bilen inbegripna i ett allvarligt samtal.

»Man måste ta sådana människor som Louis med godo och tålamod, annars gå de under!» förklarade Ludvig
bestämt.

»Jag har väl haft tålamod om någon», svarade Sussi med tårar i ögonen.

»Kära barn, ni har varit gifta i tre korta år...»

»Om inte Julia fanns så skulle jag ha tålamod i trettio! Sussi snyftade.

»Är du svartsjuk, Sussi?»

Sussi hann inte svara, ty i detsamma kom Katja och Louis ut genom porten. Louis såg från Sussi till Ludvig och
från Ludvig till Sussi igen:»Och hur vore det om jag skulle hjälpa dig?» frågade Julia.28

»Ber om ursäkt att vi stör», sa han fränt, »vilket kora Katja att storskratta.

»Nej men, Louis, inte ska du vara svartsjuk på Ludvig», utropade hon. »Det vet du väl att han är mig trogen som
en hund!»

Och hon hoppade in i bilen och fortsatte: »Godnatt med er båda två. Skynda dig nu Ludvig så vi hinner hem
innan Lillan vaknar.»

Och Ludvig hoppade in och satte bilen i gång och så vinkades god natt. Och så stod Louis och Sussi ensamma
kvar på gatan.

Louis stod så att Sussi måste passera honom för att komma fram. När hon det gjorde grep han hennes hand och
höll henne kvar. Hon stannade. Då viskade han ett tyst — förlåt mig, Sussi. Hon gjorde sig varligt fri och
fortsatte några steg gatan framåt. Men så stannade hon och vände sig om. Hon såg Louis stå under en gaslykta.
Skenet belyste hans nedböjda huvud och hopsjunkna gestalt. Då greps hon av medlidande. Hon glömde sin egen
sorg, sin egen vrede och sin egen trötthet. Hon gick tillbaka och tog hans hand:

»Kom nu, Louis, så går vi hem», viskade hon.

Han följde henne och de försvunno hand i hand bortåt gatan.

Julia satt framför sin spegel i sin sängkammare och kammade sitt hår. Kammen fördes långsamt genom de tjocka
korta hårslingorna. Julia funderade. Hon funderade över männens psyke i allmänhet och Kurts i synnerhet.
Månntro det var en medveten önskan att försöka få Julia svartsjuk som dikterade hans kurtis med den högst
grunda och gån-29

ska banala Katja? Eller kunde han verkligen vara kär i henne på allvar? Omöjligt, så dum var han inte! Men
varför hade han då inte sagt god natt på ett något vänligare sätt innan han gick in till sig strax som Katja gått?
Han hade inte ens märkt att Julia gärna velat ha en godnattkyss den kvällen.

Kurt gick inne i sitt rum fram och tillbaka mellan fönstret och dörren och funderade, han med. Han hade gått in
till sig så hastigt för att inte Julia skulle se i vilket tillstånd hans inre befann sig. Kurt var verkligt svartsjuk för en
gångs skull. Och han behövde en viss tid i ensamheten för att komma över detta förnedrande tillstånd. Men hur
han vandrade upp och ned blev han ingalunda lugnare. Snarare tvärt om. Till sist kunde han inte motstå lusten att
försöka utröna huruvida det hos Julia var en medveten önskan att försöka få honom svartsjuk som dikterade
hennes ömhet för Louis, eller om hon verkligen var kär i honom. Han beslöt att tala med henne innan hon gått till
sängs.

Just som Julia konstaterar att Kurt struntade i henne, knackade han på dörren och steg in. Ett snabbt leende
glittrade i hennes ögon då hon i spegeln såg honom komma närmare. Men leendet försvann så snart han började



tala om Louis. Det var alltså inte för att säga att han höll av sin hustru som han kommit.

»Jag skulle bara vilja veta om Louis talade om hela sanningen om den här nya spelskulden», började han.

»Jaa då — han biktade sig så ordentligt, den arma stackarn !»

Kurt såg rött:30

»Stackarn! Han är en onyttig, obotligt mindervärdig människa, och jag begriper- inte din förkärlek för hans
person!»

Nu hade Kurt röjt sig. Och Julia skalv av salig fröjd, ty en man blir inte svartsjuk med mindre än att han älskar.
Hennes kvinnliga smak för intriger och förställning narrade henne att raljera i stället för att bekänna. Alltså
låtsades hon vara fullkomligt oförstående:

»Är du svartsjuk, Kurt! O, så gudomligt! Ja, vet du, jag älskar Louis Brenner!»

»Jag behöver visst påminna dig att du är gift med mig», röt Kurt.

»Och du hatar, Louis!» gäckade Julia.

»Ja, jag är inte svag för herrar som min hustru ä-ä-ä-lskar! Är det tänkbart vill. jag helst behålla henne för mig
själv.»

»Det är inte tänkbart! Alla män dyrka mitt öppna väsen!»

Hon slog ut sina armar bakom sin stol som för att fånga Kurt. Hon tänkte — där fick du betalt för kurtisen med
det nötet Katja. Men Kurt slog undan hennes armar och gick mot dörren, i det han slungade ut denna medvetna
lögn:

»Det är ingen konst att dyrka en kvinna som inte är ens hustru. Jag har dyrkat dig en gång, jag med!»

Julia vände sig blixtsnabbt i stolen: »Så ovänligt formulerat, hör du! Är det Katja, som spökar ? }a, hon är söt och
banal! Den gamla hustrun, den kan man. Hit med en ny!»

Hon var verkligt rädd för att han skulle gå ifrån henne. Och när han gjorde min av det sprang hon efter
honom,»Försök att ljuga, gossen min!»32

drog honom tillbaka in i rummet. Hon hoppade opp på sängkanten, slog sina armar kring honom, såg honom
djupt i ögonen och sa :

»Tycker du att jag är söt och rar?»

Kurt mötte stadigt hennes glittrande ögon. Han såg det underbart tjusiga leendet i hennes mungipa och han kände
hennes mjuka armar kring sin hals. Han ville skrika ut allt vad som höll på att kväva honom, men hans manliga
stolthet förbjöd honom att visa sig svag. Alltså förnekade han sitt hjärtas hemlighet och svarade ett stadigt — nej.

Julia blev tyst för en sekund. Så tog hon ett bättre grepp kring hans hals och sa:

»Tycker du att jag är snäll och trivsam?»

Och för andra gången förnekade Kurt sitt hjärta och svarade: »Nej.»

Julia såg ut som om hon inte riktigt förstod vad som försiggick i hans tankar. Hon makade sig undan på
sängkanten, drog ner honom bredvid sig och upprepade:

»Sätt dig här och säg nu efter som jag säger: du är söt och rar och snäll och trivsam!»

Och för tredje gången förnekade Kurt Balzar sitt hjärta och svarade — nej.

Då lät hon sina armar tungt falla ner mot täcket. Hon sjönk ihop en smula. Hon verkade trött. Kurt reste sig och
gick ifrån henne. Då log Julia vemodigt och sa som till sig själv: »Stackars gosse — redan vuxen och har inte lärt
sig ljuga!



I denna stund hade hon varit tacksam för en liten lögn. Det hade känts mindre bittert än den nakna sanningen
som33

låg i d-e tre nejen. Kurt stannade bakom sänggaveln. Han stod som på spänn:

»Vad skulle du ha för glädje av den lögnen?» frågade han stilla.

Julia snurrade med tofsen på sitt skärp.

»Ibland känner man sig så fattig, att man gärna går omkring och tigger små lögner. Fast man vet dem vara lögner.
Alldeles som barnen plocka visset löv och kallar det guld — fast de vet att det är visset löv...»

Hon vände sig så att hon kunde se honom. »Försök att ljuga, gossen min!» bad hon.

Kurt stred med sig själv. Hade inte minnet av Louis och Julia på kistan i hallen förpestat hans blod så hade han
fallit till föga för länge sedan. Nu svarade han med skälvande förbittring:

»Louis kan säga dig de där vackra sakerna — bättre än jag! Och utan att ljuga!»

Och därmed gick han mot dörren. Julia såg stort efter honom. Hon hade förlorat spelet. Det retade henne. Hon
slungade kallt ut en lögn i sin tur, som hon trodde var en sanning:

»Ja, det kan han! Säkert!»

Kurt snurrade runt. Han tappade totalt besinningen. Han tog lögnen för sanning och den stack honom som en
kniv. »Men han kan inte klara sig från straffarbete! Det är lika säkert!»

Julia hasade sig ner från sängen och stirrade oförstående mot Kurt:

»Straffarbete? Vad menar du?»

»Det finns inte täckning i banken för den check han gav

3 Dollar.34

sin motspelare i kväll! Det talade han tydligen inte om för dig.»

Julia kom hastigt fram till honom:

»Men Kurt, då måste du ju hjälpa honom!»

Nu hade hon totalt glömt deras inbördes strid. Nu var det hela familjens heder det gällde.' Hon blev ivrig: »Hör
du, du måste hjälpa honom.»

Kurt svarade mycket lugnt och kallt:

»Nej! Jag har förlorat nog på den herrn. Nu får han klara sig själv! Om han kan!»

Och han gick. Nöjd med att ha mördat sin rival inför sin hustru.

Männen äro ofta ganska naiva. Kurt somnade gott i medvetandet av att ha lämnat slagfältet som segrare. Han
skulle tidigt ut till Sveaverken följande morgon, så han riskerade inte att möta Julia på minst tjugufyra timmar.
Han ämnade stänga in sig på sitt kontor för att gå igenom en massa handlingar, och för att slippa tala med henne
i telefon, beslöt han att stänga av den. Han trodde att tjugufyra timmars frånvaro skulle komma Julia att ta till
bönboken. Han kunde inte tänka sig en större njutning än den att driva henne till det. Hon skulle självmant
komma till honom och säga — jag vill inte se Louis mera, han är ovärdig att få umgås i vårt hus, eller någonting
annat i den vägen. Det vore inte dumt att simulera en bilolycka eller ett slaganfall eller något annat som kunde
sätta skräck i henne ordentligt, tänkte han och räknade samtidigt ut hur stor ränta och hur stora amorteringar han
möjligen kunde få på ett lån i banken, ifall Louis absolut inte kunde klara sin skuld själv.Julia däremot kunde inte
somna.36

Julia däremot kunde inte somna. Hon funderade enbart på skulden och möjligheter att betala den. Hon tänkte
mindre på Louis än på Sussi. Hon insåg att hon varit otäck och le mot henne hela kvällen och hon ångrade sig



uppriktigt. Dessutom tänkte hon på Kurt. Hans ställning i samhället fick absolut inte riskeras. Att han inte begrep
det själv, den dumma karln! Hur skulle det se ut om Sveaverkens direktörs svåger satt på Långholmen? Det vore
mycket lite comme il faut. Louis måste först ha hjälp att klara sin skuld, sedan skulle hon, Julia, laga att han blev
deporterad till det inre av Kongo eller till någon annan plats där det' fanns mycket krokodiler och där det var så
hett så man måste bada mitt ibland dem. Och sen, så!

Tidigt följande morron reste Kurt ut till fabrikerna och så for| banken öppnades steg Julia ner i dess valv och tog
fram 500 aktier i Sveaverken ur sitt fack.

När börsen öppnade var där ganska tyst och stilla. Man köpte och sålde som vanligt, men fart blev det först då en
mäklare helt oväntat kastade ut ett par hundra Sveaverks-aktier på marknaden. Det väckte uppseende, eftersom
dessa papper sällan förekommo. Mäklarens sätt att slå ner priset åstadkom ganska mycket funderingar. Andra
mäklare ringde upp sina klienter som innehade Sveaverksaktier och frågade vad som stod på. En smygande oro
spred sig och inom kort blev det flera utbud med fallande kurs. En gammal mäklare, Kurts vän sedan mycket
länge, fann sig föranlåten att ringa upp Sveaverken och fråga efter dess direktör. Han fick till svar att direktör
Balzar inte var där. Då letade han efter honom i bostaden, där fanns han heller inte. Han ringde till några av de
restauranger där han visste37

att Kurt ofta lunchade, men utan att få tag på honom. Under tiden föll aktierna på ett häpnadsväckande sätt. Den
gamle mäklaren ringde då upp greve Ludvig von Battwhyl, för att höra om han möjligen kunde förklara vad som
hände. Ludvig visste ingenting, men han slängde på sig ytterkläderna och for till Julia för att höra om hon visste
var Kurt var.

»Var är Kurt», frågade han häftigt då Julia öppnade sin dörr. »Dom ringer från börsen att dom baissar
Sveaverken !»

Julia tog det med stoiskt lugn:

»Baissar! — Inte, det är jag som säljer!»

»Är du galen?»

»Nehej — men jag måste ha pengar!»

»Vad ska du ha så mycket pengar till?»

»Det angår dig inte! För resten måste jag ha dom för att rädda Louis från straffarbete!»

»Korsijissinamn, är du gripen av vanvett?»

Julia relaterade hela historien. Kurt ville inte hjälpa Louis, Sussi kunde inte, alltså måste Julia. Och hon ägde
ingen annan förmögenhet än de aktier hon fått av Kurt i bröllopsgåva. Dom måste hon nu sälja. Ludvig satte sig
på en stol av pur häpnad.

»Men kära barn, vad tror du Kurt ska säga om det här?»

»Han får aldrig veta det — om du tiger.»

»Men begriper du inte hur farligt det är just nu, då Kurt arbetar för obligationslånet till Sveaverken?»

Om Ludvig trodde att han skulle kunna få Julia att avstå från sin föresats genom att vädja till hennes känslor för
Sveaverken, så misstog han sig kapitalt. Hon hatade Svea-38

verken. Hon hade fått dem till livs redan som fästmö. Och som hustru hade hon fått äta upp dem morron, middag
och kväll. Om hon varit öm och god belönades hon med Svea-verken. Var hon sorgsen underhölls hon med
Sveaverken, glad — Sveaverken, dödstrött — Sveaverken. Ville hon för sin make lätta sitt hjärtas oro så svarade
han med — Sveaverken, när han höll henne i sin famn så talade han om — Sveaverken!

»Jag hatar Sveaverken, och jag struntar i dom», fräste Julia till svar åt Ludvig. »De ha förgiftat mitt liv och tagit
min man ifrån mig. Han reste dit ut i morse utan att ens säga adjö!»



Denna argumentering fann Ludvig enbart barnslig. Han hade viktigare saker i tankarna. Baissen på börsen måste
stoppas genast. Han tvang Julia att ringa upp banken och kontramandera sin order. Det befanns att tre hundra
aktier redan sålts. Då Julia i vredesmod frågade var hon skulle få pengar att rädda Louis med, så frågade Ludvig
om hon inte kunde nöja sig med att sälja aktierna till honom i stället för i öppna marknaden. Och han skrev på
stående fot ut en check på beloppet och ansåg sig dessutom ha gjort en god affär. Han köpte dem nämligen till
dagens låga kurs. Men det begrep inte Julia. De båda konspiratörerna togo varandra i hand .på att hålla tyst om
transaktionen. Julia påstod nämligen att hon inte kunde tala om det för Kurt, han skulle börja undra. Och inte för
Sussi, hon skulle aldrig upphöra att undra. Och inte för Louis själv, för han skulle inte ta emot hjälp av Julia, det
hade han ju klart sagt ifrån.

När Julia lämnade Sussi checken för att hon skulle gå»Men kära barn, vad tror du Kurt säger?» »Han får
ingenting veta!»40

ner i banken och sätta in summan på sin makes konto, frågade Sussi vem som skänkt pengarna. Och Julia
svarade:

»Det är en vän till Louis, som skäms över att ha en sådan vän, som skickar honom pengarna.»

Sussi vände checken helt om och läste Ludvigs namn på baksidan.»

»Ludvig!» viskade hon. Hennes stora ögon voro fulla av tårar.

»Han är bara en mellanhand», förklarade Julia affärsmässigt.

Sussi vägrade att ta emot pengarna. »Jag kan inte ta emot dem», sa hon bestämt.

»Inte ens om du räddar Louis från straffarbete?» frågade Julia lugnt.

Hon ville inte riskera att hennes väl utfunderade hjälpplan skulle stranda på Sussis dumma envishet. Sussis
skrämda uttryck förrådde att hon heller inte hört något om straffarbete eller Långholmen.

»Straffarbete?» stammade hon. »Vad menar du —?!»

»Förklaringar får du sen!» avgjorde Julia. »Gör nu som jag säger. Gå ner i banken och sätt in pengarna på Louis'
konto, för det ser bättre ut än om jag gör det. Och så kom ihåg, inte ett ord varken till Kurt eller till Louis! Har du
förstått ?»

Sussi nickade tyst och Julia skyndade därifrån. Väl utkommen på gatan såg hon sig runt om för att se om någon
hade sett henne. Gatan låg öde och tom. Julia hoppade opp i en bil och körde därifrån. Hon verkade i hög grad
miss-dådare på väg från mordplatsen.

När Louis senare på dagen kom ner i banken för att självSussi blev inte klok på hur det hängde ihop.ordna sina
trassliga affärer fann han till sin oerhörda förvåning den insatta summan på sitt konto. Han frågade vem som varit
där med pengarna och fick veta att det var hans hustru. Väl hemma igen ansatte han Sussi så hårt han kunde för
att få en förklaring, men Sussi teg. Hon hade givit sitt löfte och det tänkte hon hålla. Så mycket mera som tvivlet
redan slagit sin sargande klo i hennes hjärta. Hon bävade vid tanken på att det kunde vara Julias pengar, men i så
fall kunde hon inte reda upp orsaken till att Ludvigs namn stod på checken. Hon teg och grubblade. Vilket senare
visade sig vara det farligaste lilla Sussi kunde ta sig till.

Några dagar senare körde Kurts bil in i en kö och blev stående där. I kön mitt emot uppenbarade sig Ludvig och
Katja i sin bil. Kurt passade på tillfället och meddelade dem att han skulle komma efter till fjällen om några
dagar, ty nu ville han själv träffa den amerikanska gamla damen. Katja blev salig:

»Härligt, Kurt, men kom snart för vi reser redan i kväll!»

»Har det hänt något», frågade Ludvig.

»Ja, den där lilla oförklarliga panikungen på Börsen häromdagen var inte nyttig för mitt obligationslån», svarade
Kurt. Banken finner tidpunkten olämplig. Men jag vill inte vänta -—»



Det ville tydligen inte de efterkommande i kön heller. Signalhornen började böla och trafikkonstapeln lämnade
sin plats och kom närmare. Men släktingarna varken hörde eller såg.

»Och nu tänker du kurtisera amerikanskan», skämtade Ludvig.

»Yes, old boy!»43

Nu märkte Ludvig den annalkande trafikkonstapeln. Han fick brått att komma iväg.

»Välkommen efter då», ropade Katja genom sitt fönster. Sussi och Louis kommer med, för Louis har klarat sina
affärer!»

Och bilen flög framåt, lämnande Kurt högst överraskad.

»Va!» skrek han, »har Louis —??!»

Trafikkonstapeln var oroväckande nära. Då trampade Kurt ner pedalen och satte iväg.. Konstapeln skrev upp
numret. Det var klart det!

Kurt försökte under hemfärden reda ut hur Louis burit sig åt med sin spelskuld, men tankarna på Sveaverken drev
mycket snart tankarna på Louis åt sidan. Och när han kom hem till Julia hade han glömt Louis, men talade
ingående om Sveaverkens ekonomi och modernisering. Något som roade Julia minimalt. Det var först då han
talade om sitt beslut att resa upp till Sylspetsen för att själv träffa amerikanskan, som Julia blev intresserad. Ja
hon blev faktiskt glad. Och det beslöts att de skulle resa om tre dagar och Kurt uppmanade Julia att ta sina
vackraste klänningar med. Något som gjorde Julia ändå gladare. Men då Kurt sa att det var för att imponera på
amerikanskan som de vackra klänningarna skulle tas med, blev hon arg. Hon trodde det var för att han ville se
henne vacker, som han talat om klänningarna. Den där gamla amerikanskan struntade Julia blankt i.

Uppe i fjällen var det strålande sol och gnistrande snö. Det nya turisthotellet var bekvämt och hemtrevligt. Där
fanns många gäster, mest ungdomar som åkte skidor hela dagen. Ibland föreföll hela hotellet som utdött, så
tyst44

var det. Skokalle singlade omkring med sweciakängornas mångfald tidigt om rnornarna, och ställde fel kängor
framför dörrarna, beroende på att hotellet led tillfällig brist på krita. Han försökte skriva rumsnumren på
skosulorna med blyerts, men sulan var blöt så det tog inte. Bläck suddade och sot åstadkom katastrof på mattor
och golv, alltså fanns ingenting annat att göra än att ställa fel. Portieren grälade, kassörskan grälade, gästerna
grälade men värst av alla grälade herrskapet Brenners och von Battwhyls.

Det är sorgligt men sant att humöret var dåligt trots det vackra vädret. Sussi hade nu haft tid på sig både att
grubbla och dra slutsatser angående den där checken, och följden var att hennes hat till Julia växte med varje
timma. Katja måste gå över till det lilla Sanatoriet som var sammanbyggt med hotellet, och som ingalunda var ett
lungsana-torium, utan ett nervdito, för att be doktor Jonson om ett gott råd. Den trygge, glade doktorn hade stiftat
deras bekantskap genast de anlände till hotellet, och han trivdes särdeles väl i deras sällskap. Tacka för det, var
skall en nervläkare trivas om inte hos lite besynnerliga människor. Fru Sussi tog han alldeles särskilt reda på och
han följde hennes oroliga och uppjagade tankar utan att förråda hur mycket han fick ut av dem. Han undersökte
och konstaterade och ordinerade, men det hjälpte inte stort — Sussis nerver hotade att kollapsa ändå.

Doktor Jonson själv var en ganska egendomlig människa. Han tänkte mera på andra än på sig själv. Han levde
sitt enkla, strävsamma liv här uppe i snön och höll sig inte för god att åka eller skida mil efter mil för att hjälpa
ett lappbarn eller en gammal käring någonstans borta i en»Tack jag mår bra», sa Gammelfar.46

kåta i ödemarken. Inte skickade lapparna efter honom i första taget, det visste han. Alltså var det verklig fara på
taket när de äntligen kommo. Då slängde han ränséln på ryggen och tog skidorna på, om det var en så fattig lapp
att han inte kom med ren och släde. I senare fall kröp han in i sin enorma vargskinnspäls, lade sig på rygg i
släden och försökte räkna de otaliga stjärnorna som rusade förbi där han drog fram. Om det var mörkt förstås!
Lapparna och skogsarbetarna runt omkring älskade sin doktor lika högt som han älskade dem. Bättre att vara



någon vid Syl-spetsen än ingen alls i en världsmetropol, menade doktor Jonson och var glad både bitti och sent.

Samma dag som Kurt och Julia annonserat sin ankomst blev doktor Jonson hämtad till en sjuk. Det var en liten
lappflicka som fått ont i halsen. Flickans far följde tätt efter i doktorns skidspår den fem mil långa vägen, när de
tidigt på morgonen gledo fram över de väldiga snövidderna.

Inne i kåtan satt gamle farfar och värmde sig vid stockelden. Längre bort i kåtan satt lappkvinnan med det sjuka
barnet på sina armar. Hon höll blicken på kåtans dörr och spände hörseln för att höra om hundarna gav skall. Hon
räknade minuterna till dess doktorn skulle hinna fram. Hon vaggade och vaggade barnet i famnen och mumlade
något som ingen förstod.

Så hördes plötsligt hundarna utanför skälla. Och strax därefter steg doktor Jonson in i kåtan. Han gick direkt fram
till barnet.

»Hon kvävs, doktor», mumlade kvinnan, »hon kvävs!»

Doktor Jonson tog flickan från modern och placerade henne på renhuden på marken.47

»Kan du hjälpa oss, doktor, kan du hjälpa oss!» upprepade kvinnan med dov skräck i sina ögon.

Naturligtvis kunde doktorn hjälpa. Han gjorde ett snitt i flickans hals och satte dit en kanyl att börja med. Och
när han inte kunde göra mera återvände han den långa vägen hem, glad i medvetandet att ha räddat en liten
människa till livet.

Senare på dagen satt han i hotellets lilla salong och berättade om färden för Katja och Ludvig, Sussi och Louis.
Sussi satt på ett isbjörnshuvud och följde med vart ord doktorn sa. När han talade om snittet i halsen frågade hon
skrämd:

»Dog den lilla flickan, doktor Jonson?»

Doktorn gav henne en snabb blick. Han hade hört talas om hennes eget lilla döda barn. Han förstod att han var
inne på farlig mark. Han log så gott då han skämtsamt utropade:

»Hon! Nej hon blev så rädd när hon fick se doktorn så hon blev frisk på kuppen!»

Sussis ögon stodo fulla av tårar. Doktorn böjde sig ner över henne och torkade varligt bort tårarna. Han talade
med henne som med ett sjukt barn. Hans röst var mjuk och låg:

»Synd att han inte har samma verkan på er, fru Bleknos ! Har vi sovit ordentligt i natt ?»

Sussi ruskade sitt huvud.

»Varför inte det då?»

Sussi svarade inte. Då gjorde Katja det i hennes ställe:

»Det är ett telegram som satt så mycket dumma griller i48

hennes huvud, doktorn. Hon är så nervös. Kan hon inte få lite medicin?»

Doktor Jonson lät sin blick glida från Sussi till Louis. Han stod vid fönstret och trummade med fingrarna på
rutan. Han såg vresig och missnöjd ut. Äktenskapliga tvister, tänkte doktorn och reste sig upp.

»Vi ska ge fru Brenner något riktigt gott», sa han. »Kom med över till Sanatoriet, löjtnant Brenner, för jag hinner
inte komma tillbaka. Adjö så länge», hälsade han och gick, följd av Louis.

Så snart dörren fallit igen om dem frågade Sussi:

»Hur dags kommer Julia?»

»Tåget kommer om en halvtimme», svarade Ludvig och tände sin pipa.

»Varför ska du vara svartsjuk på Julia, Sussi, du vet ju att hon bara vill retas!»



Sussi lät sig inte överbevisas av Katjas påstående. Då skulle Katja försöka skingra hennes svårmod och föreslog
att hon skulle komma med in till Lillan som nu skulle ha mat. Det var ju att hoppa ur askan i elden,' men Katja
menade väl:

»Menar du att det vore rätta sättet för mig att bli glad», frågade Sussi stilla.

Katja insåg att hon varit dum. Hon kysste Sussis kind, reste sig och gick. Hon insåg att hon inte kunde få
väninnan glad, hur hon än bar sig åt.

När Katja gått gick Ludvig fram till Sussi, som med sin bok i hand alltjämt satt kvar på isbjörnshuvudet.

»Korsijissinamn, tös, du är så vacker när du är sorgsen4 Dollar.

»Dog den lilla flickan, doktor Jonson?»50

så jag har inte hjärta att trösta dig!» utbrast han med övertygelse.

Sussi var för närvarande absolut omottaglig för skämt. Hon såg Ludvig stadigt i ögonen och frågade helt oväntat:

»Säg mig Ludvig, är det du som har betalt Louis' spelskuld?»

Det måtte inte ha varit första gången den frågan framställdes ty Ludvig reste sig upp och svarade med eftertryck :

»Nej, har jag sagt!»

Sussi sprang upp från sin isbjörn. Hennes ögon sprutade hat och vrede:

»Då är det Julia! Ja det är hon! Hon älskar Louis och han älskar henne — det har hon ju själv sagt! Den uslingen
! Att ta emot pengar av sin älskarinna!»

Ludvig var på vippen att förlora sitt tålamod, men han behärskade sig och konstaterade lugnt:

»Du är inte klok. Julia är visst inte hans älskarinna!»

»Nej — men hon kan bli!»

Det var den sanna kvinnliga logiken som här kom till användning. Sussi kastade boken i golvet och rusade mot
dörren och skrek:

»Jag stannar inte här nu när hon kommer -— hör du — jag stannar inte.»

Utanför dörren i korridoren kom Louis tillbaka från Sanatoriet. Han hade medicinflaskan i handen. Han stannade
då han hörde Sussi rasa i salongen. Hennes röst slog över i falsett. Hon tog ingen hänsyn till att hela hotellet
kunnat höra henne.

»Allt har jag tålt», sa hon. »Han har fått hela min för-51

mogenhet — jag har förlåtit honom — men att begära att jag ska sällskapa med hans käresta — det gör jag inte!»

Dörren till lilla salongen flög upp och Sussi höll på att ramla över Louis som stod utanför.

»Står du och lyssnar», skrek hon — »nå då får du också höra att du är en gemen bedragare, en lögnare--»

Louis var fullkomligt lugn.

»Du har så rätt så», svarade han bekräftande.

»Tig!» skrek Sussi, och rusade tvärs över korridoren in i sitt rum, vars dörr hon låste med dubbla slag.

Louis såg efter henne. Så gick han in i salongen till Ludvig.

Längst bort i korridoren hade Kalle stått och bevittnat den upprörda scenen mellan de båda äkta makarna. Nu
skuttade han ner till portierlogen och omtalade för vem som ville höra på att — nu grälar dom igen där oppe.
Portiern tog det med överlägset lugn. Det gjorde ingenting alls, ty samtliga gäster voro ute i markerna. För resten
fick man bra aptit av att gräla och dagens meny var lockande. Han drog en lustig historia för kassörskan, som var



en ganska vacker tös, och märkte inte att Sussi kom ner för halltrappan förrän hon passerade portierlogen. Då
störtade han ut i hallen för att hålla opp dörren och passade på att meddela att herrskapet Balzar kunde komma
vilken minut som helst. Det var rätta sättet att skynda pa Sussi. Hon var klädd i skiddräkt och bad Kalle ta fram
hennes skidor. Därmed försvann hon ut genom dörren.

I lilla salongen voro Ludvig och Louis inbegripna i ett lågmält samtal. Louis sa:52

»Ska det här fortsätta kan Sussi få nervslag på kuppen», säger doktorn.

»Var är hon nu», frågade Ludvig.

»Hon har låst in sig.»

»Det är bäst att låta henne vara, då.»

Båda vännerna voro lika bekymrade. Louis sjönk ner på isbjörnshuvudet, där Sussi satt nyss. På golvet låg
hennes bok kastad och ur boken hade fallit ett litet fotografi av en söt barnunge, ungefär ett år gammal. Louis tog
upp fotografiet och såg på det. Det var hans gosse. Han stoppade in det i boken igen och sa:

»Här också! Överallt finner jag det här! Hade pysen fått leva, så hade jag blivit en bättre människa! Nu hotar han
att göra oss båda galna.»

Han gömde ansiktet i händerna.

Ludvig greps av förtvivlan inför så mycken svaghet hos en man. Han ruskade vännen rätt hårt då han sa:

»Louis! Det här går inte! Ryck opp dig människa! Korsijissi namn gosse, det är ju bara att ge sig fan på att man
ska ha en ny baby, så får man det! Och sen — ja sen blir man en bättre människa!»

Han var själv rörd och försökte dölja detta sorgliga faktum genom att suga väldeliga på sin pipa, som slocknat.
Louis reste sig upp. Han ställde sig mitt framför vännen och frågade:

»Svara mig, Ludvig. Var det du som satte in pengarna till spelskulden på mitt konto?»

Ludvig slog bort frågan genom att ryta:

»Ska du nu också börja tjata om det där? Nej — det är inte jag!-»»Nu sätter jag mig här», sa Julia.54

Louis såg ganska förbryllad ut:

»Men då måste det ju vara Kurt» — började han trevande.

Ludvig var glad över att misstankarna gick honom förbi.

»Ja, naturligtvis är det Kurt», sa han övertygande. »Ge mig en tändsticka är du snäll.»

Nere i hallen sprang portiern och Kalle om varandra för att så älskvärt som möjligt ta emot herrskapet Balzars
som just kommit in genom dörren. Julia var strålande i en kokett liten filthatt och charmant päls. Kurt såg värdig
och förmögen ut där han följde efter sin hustru. Julia svepte förbi portiern och stannade på översta trappsteget
ner till hallen.

»God dag, god dag, lille portiern», hälsade hon. »Har människan kommit?»

»Vilken människa, fru Balzar?»

»Dollardrottningen förstås! Mrs Mary Johnston! Hon skulle ju vara här i dag! En sån hutlös människa som inte
passar tiden!»

Julia steg ner för trappan och promenerade tvärs över hallen fram mot en skulptur, föreställande en skidåkare,
som prydde det annars vackra rummet. Portiern följde denna strålande uppenbarelse som en liten mops följer sin
dyrkade härskarinna.

»Mrs Johnston kan inte komma förrän 23,15», meddelade han. »Då kommer nämligen hennes tåg.»



»Må vi hoppas, lille portiern, att det är orsaken till hennes slarv», sa Julia och hytte lekfullt med fingret åt
portiern, som nu inte visste på vilken fot han skulle stå av förtjusning.55

»För resten väntar jag en järnvägsolycka», fortsatte hon i samma andetag. »Så snart en amerikanska visar sig i
Europa ramla de små tågen av sina skenor — den där kommer jag att sticka ut ögonen på», insköt hon i sin svada
just som hon rundade skidlöparen bakifrån och fick hans stavspets i hatten — »och de små fartygen gömma sig
på havets botten! Lilla gamla Europa blir nämligen skräckslaget och knäsvagt, ser lille portiern.»

Portiern hade under detta fått hjälpa den dyrkade av med pälsen. Hans runda ansikte sken av beundran. Han
stammade fram en fråga om herrskapet ville se sina rum.

»Det hinner vi alltid med sen, lille portiern», sa Julia. »Observera nu att hängaren i min päls är borta och fodret
lite trasigt! Var rädd om grunkorna! — Nu sätter jag mig här, Kurt, och blir sittande tills människan kommer. Var
håller kära släkten hus ? Å hu, vad här är tråkigt!»

Hon föll behagfullt ner i soffhörnan framför den öppna spisen och suckade tungt. Kurt stod mållös inför denna
nonchalans. Han hade inte ens kommit sig för med att ta av sig pälsen. Han tänkte med fasa på vilket intryck
Julia, lössläppt i frihet, skulle göra på den gamla frireligiösa amerikanska tanten. Att hon var frireligiös tog han
för givet, det hörde liksom till det porträtt han gjort sig av henne. Något magert och snipigt, lättstött och
besvärligt. Han insåg nödvändigheten av att varna Julia i tid för att undvika kommande skandaler.

»Julia», började han en smula ängsligt, »Julia, du kunde

väl ändå lägga litet band--inför främmande bara —

lägget litet band på ditt temperament?»56

»Vad menar du! ? Får jag inte skämta med lille portiern ?»

»Julia, du vet att jag tycker förfärligt mycket om ditt temperament och ibland gör det en glänsande effekt -— •
—» »Hör på gossen! Han har lärt sig smickra! Då är tigge-påsen inte långt borta.»

Kurt satte sig bredvid henne på soffan. Han talade stillsamt och varligt, det föreföll nära på som om han med
sakta tal ville hindra ett eldsprutande berg att koka över.

»--men just därför ber jag dig — skulle du inte —

för en gångs skull -—• så länge vi är tillsammans här med amerikanskan — vilja lägga litet band på det där
fatala temperamentet ?»

Det stillsamma talet hjälpte inte. Det eldsprutande berget kokade över i alla fall.

»Vad för slag! Lägga band på mig! För den där amerikanska dollarsäckens skull?! Aldrig!!»

Julia satt kapprak i soffan. Hon strök hatten av sig som om hon behövde luft till hjärnan. Vare sig Julia var glad
eller ledsen, snäll eller elak glittrade alltid en liten satan i hennes ögon och mungipa. Det var därför man aldrig
kunde ta henne på allvar. Om man inte var bländad av någon slags passion, som till exempel Sussi var. Eller om
man inte var ängslig för Sveaverkens nya obligationslån, som Kurt var. Han var till den grad ängslig att han tog
risken av ytterligare ett försök att hejda strömmen:

»Inte för hennes skull, Julia, utan för min. Jag har bekymmer, och--»

Julias uppmärksamhet var fästad på halltrappans långa avsats där nu Katja, Ludvig och Louis uppenbarade sig.—
där nu Katja, Ludvig och Louis uppenbarade sig.58

Hon klippte av Kurts försiktiga tal med ett klingande utrop :

»Nå äntligen! God dag, god dag, här är vi nu! Och vi ha redan råkat i dispyt. Kurt tycker att jag är
temperamentsfull och odräglig — jag tycker jag är söt och rar. Vad tycker du?»

Under detta hade Julia lämnat soffan, följd av den tungt suckande Kurt, och mött sina släktingar vid trappans fot.



Hon stack fram sitt vackra huvud mellan trappstolparna lagom för att rikta den sista frågan till Ludvig, som körde
sitt ansikte tätt till Julias och röt:

»Jag tycker du är förfärlig!»

Julia älskade människor som kunna skämta. Hon tackade för komplimangen med en liten bugning, hon tog det
nämligen för en sådan, och jublade mot Kurt:

»Där hör du, Kurt, han tycker jag är förfärligt söt! Och du, då?;»

Nu var det Louis' tur att bli tillfrågad. Han följde med på galoppen och svarade med basröst:

»Jag tycker du är gräslig!»

»Där hör ni, gentlemen! Han tycker jag är gräsligt rar!»

Under detta hade Katja med översvallande förtjusning hälsat på Kurt. Nu räckte hon sin hand till Julia och sa:

»Kära Julia, vad jag är glad att se dig.»

Julia hade mycket väl observerat den hänförda hälsningen som Katja ägnat hennes man, kanske hon just därför
skämtat så intensivt med Ludvig och Louis. Nu kom turen att ge igen:

»Jag är på millimetern lika glad som du, kära Katja.59

Din jumper är förtjusande fast kulören står illa till ditt hår, men det kan ju färgas om. Jag ser att du mår bra och
lägger duktigt på hullet. Välbekomme och dessutom antar jag att ditt barn är krytt!»

Katja hade svårt att följa med det snabba talet. Hon uppfattade egentligen bara att Julia anklagade henne för att
ha blivit fet. Hon vände sig till herrarna:

»Tycker ni jag börjar bli fet?»

Kurt blev förargad över Julias impertinens. Han gav Katja en vänlig klapp:

»Det klär dig briljant! Det passar ditt frodiga psyke.»

Ludvig makade undan Kurt, tog sin hustru kring livet och sa:

»Min hustru har inget psyke, gudskelov!»

Samtliga lämnade nu trappan. Louis stod ensam:

»Käbblet är redan i full gång, hör jag! sa han och följde de andra till en hemtrevlig vrå under trappan, där Julia
redan slagit sig ner.

Kurt krängde av sig sin päls och vände sig till samtliga närvarande:

»Mina vänner, eftersom vi nu alla äro samlade--»

Han såg sig omkring efter Sussi — »var är min syster?» frågade han förvånad.

Ludvig och Louis bytte en blick.

»Hon har låst in sig på sitt rum», svarade Louis urskuldande.

Alla visste mer eller mindre vad det betydde, och ingen hade lust att närmare ingå på frågan, varför Kurt slog
bort den med att gå vidare i sitt tal:

»Då låter vi henne vara! Hör nu på mig ett tag. Jag60

kom hit upp därför att de sista dagarnas händelser i Stockholm --» Han avbröt sig tvärt och vände sig till Louis:

»--ja, apropos, du lär ha betalt din spelskuld.»

Louis såg tacksamt på Kurt. Så räckte han impulsivt fram sin hand:



»Jaa. Och tack för hjälpen, Kurt. Jag svär att jag aldrig ska ta i ett kort mera!»

Kurt såg både häpen och oförstående ut. Men Julia var inte oförstående, hon. Hon greps närmast av en slags
panik. Hon bytte en rad snabba blickar med Ludvig, som gömde sig bakom en pelare. Under tiden hann Kurt
säga:

»Varför tackar du mig?»

Nu var det Louis' tur att se oförstående ut. Men Julia kom emellan. I nervösa hopp fram och tillbaka mellan sin
stol, pelaren och skidåkarstatyn uttryckte hon sin innerliga mening om det sagda:

»Kurt, låt honom tacka! Vad gör det ? Du behöver för resten inte tacka, Louis? Vad tackar du för? Det är väl
ingenting att tacka för! — Vad var det nu Kurt ville säga

oss! Husch, vad här är varmt--»

Hon fick fram sin puderask och pudrade sig så att pud-ret stod som ett moln kring hennes ansikte. Kurt och Louis
blevo båda ganska konsternerade. Visserligen voro de vana vid Julias impulsiva, för att inte säga obehärskade
uppträdande, men nu förstodo de inte alls vad meningen var. Om inte Ludvig i rätta ögonblicket givit Louis ett
stumt tecken att hålla käft, så hade han antagligen gått vidare i frågan. Som det nu var förstod han att någotPå de
stora vidderna.62

låg bakom, men vad det var kunde han inte begripa. I alla fall teg han och Kurt sa:

»Jag förstår inte riktigt — — men, det gör också detsamma. Kort och gott! Jag behöver ett lån för Sveaverken.
Amerikanskan kan hjälpa mig om hon vill — och om Julia vill! Men vill inte hon — ja, då ska vi inte vidare tala
om saken.»

Julia andades ut. Hon hade blivit verkligt ängslig nyss. Nu blev hon så tacksam att den förra chocken gick nådigt
över, att hon kände sig färdig att göra allt för att Kurt skulle bli nöjd.

»Om du bara tycker om mig, Kurt, går jag gärna i döden för dig!» utbrast hon med översvallande energi. »Ja, mer
än så! Jag lovar att kuscha mitt temperament. Jag ska sitta i ett hörn — så här», och hon satte sig sedesamt längst
ut på kanten av en stol, blicken riktad mot de vita fjällen -— how nice! — howi lovely! — och skulle mot
förmodan mitt begär efter vilda orgier vakna, då säger jag — Ladies and gentlemen, can I have some tea?»

Julia såg så lustig ut att samtliga brusto i skratt. Det var inte lönt att tala förstånd med henne, hon gjorde ändå
precis som hon ville. Vid ordet te vaknade Katja upp till insikt om att hon var hungrig, och Ludvig beställde te
för fem av fröken Anna i restaurangen. Ute i hallen mötte han hela den hemvändande skaran av hotellgäster. De
hade varit ute på långfärd, men inte hunnit mer än halvvägs innan förarna ville vända. Av vissa tecken att döma
var vädret osäkert. De ofta förekommande och oväntat hastigt uppspringande snöstormarna voro otrevliga att
råka ut för. Därför återvände skaran hem tidigare än ämnat.63

Det hitintills så tysta hotellet fylldes på en gång av buller och prat, musik och slammer i trapporna. Man
knackade på barometern som sjönk anmärkningsvärt, man frågade efter post och tidningar och man diskuterade
nästa dagars utfärder. Till sist drog man sig till sina rum för att vila före middagen. En halvtimme efter
kavalkadens ankomst låg hallen på nytt öde och tyst. Julia och Kurt hade gått in till sig. Ludvig och Katja lekte
med Lillan och Louis stod och lyssnade utanför Sussis stängda dörr. Det var tyst därinne. Louis hoppades på att
Sussi somnat.

Men Sussi sov inte. Hon hade gått vilse. När hon började sin skidfärd valde hon att gå åt ett håll där hon aldrig
varit förr. Dessutom tittade hon sig inte omkring var hon gled fram. Det gör alldeles detsamma om jag hittar
tillbaka eller ej, tänkte hon. Ja, hon funderade rent av på att gå vilse med flit för att skaffa Julia obehag vid sin
ankomst. Hon hade inte där att göra. Hon kunde gärna ha stannat hemma. Det var bara därför att Louis var där
som Julia inte kunde hålla sig borta. Hon ältade och ältade denna samma tanke så att hon inte ens märkte de
första varnande signalerna som stormen skickade ut. Snön sopade igen hennes spår och tjockan steg upp bakom



fjälltopparna. Hela trakten låg svept i gråvitt innan Sussi kom på den idén att vända. Hon märkte snart att hon
inte visste var hon befann sig. Hon tyckte sig höra hundskall. Det var en renhjord som med sänkta huvuden
arbetade sig framåt mot blåsten. Hundarna skällde och jagade renarna samman för att inte tappa dem. Några
lappar gledo tyst och snabbt genom terrängen före och efter64

hjorden. Deras långa utdragna rop kommo hundarna att lyssna.

Sussi ökade farten. Hon ville inte gärna bli kvar ensam på fjället i snöstorm. Hon vände skidorna och tog en
annan väg. Hundskallet kom närmare. Det kändes tryggare att höra dem, tänkte hon och satte fart mot en
sluttning, vars nedre kant hon inte såg. Snön yrde kraftigt och hon måste stanna för att torka bort den ur ögonen.
Hon tog nya tag och arbetade sig framåt mot vinden. Nu gick det med fart utför. Hon såg inte stupet nedanför
sluttningen förrän i sista stund. Hon försökte bromsa in, men tog överbalansen och störtade utför. Ena skidan
bröts, hon blev hängande i en tallgren, hon skrek för livet, så orkade hon inte hålla i sig längre utan föll och
rullade som ett bylte från avsats till avsats ner i dalen. Där blev hon liggande.

Både hundarna och lapparna hade hört hennes rop på hjälp. En svart lurvig lapphund hann först fram till byltet i
drivan. Han satte sig -på hasorna och tjöt med nosen mot skyn.

Ett litet stycke därifrån löpte den allmänna landsvägen •upp till Sylspetsens Turisthotell. På vägen hade en bil all
möda att ta sig fram. Det var en stor Cadillac av årets modell. Strålkastarna voro tända, men snön piskade mot
rutorna så att chauffören måste stanna för att torka dem. När han öppnade dörren hörde han underliga rop bort i
tjockan. Han vände sig till sina medpassagerare, en äldre negress och en negerbetjänt, och frågade på engelska
om de hört något. Joo, båda hade hört underliga rop. Chauffören beslöt att ta närmare reda på vad som hänt.
Alla5 Dollar.

Sussi hade gått vilse.66

tre hoppade ur bilen, men stormen låg på så hårt och de båda negrerna blevo så vettskrämda för snöyran att de
tryckte sig tätt samman och vägrade gå.

I detsamma kommo tre lappar bärande en börda mellan sig fram mot bilen. Det var den sanslösa Sussi de buro.
Chauffören bestämde genast att den förolyckade skulle föras till hotellet i hans bil. Negrer och lappar hjälptes åt,
och Sussi lades försiktigt till rätta i baksätet. Den gamla negressen grät av medömkan med the little lady som inte
kunde tala, men efter en sträng tillsägelse från chauffören sansade hon sig, och kröp in i baksätet bredvid den
lilla ladyn. Och så körde bilen vidare i snöstormen.

På hotellet hade gästerna hunnit klä om sig till middagen. Man samlades i hallen i väntan på att gonggongen
skulle gå. Julia, klädd i en klänning så vacker som en dröm, satt och konverserade doktor Jonson. Julia tyckte om
att göra bekantskaper med »snygga och hyggliga manspersoner». Hon fann genast att doktorn var en ovanligt
sympatisk sådan. Vad han tyckte är inte gott att veta. Doktor Jonson var nämligen mycket reserverad mot så
charmanta damer som fru Balzar. Han kände sig helt enkelt ovan vid att behandla dem.

Louis hade ännu inte kommit ner i hallen. Han gick tyst uppe i sitt rum och klädde sig. Alltemellanåt lyssnade
han vid Sussis dörr. Han började bli orolig över att han inte hörde något av henne. Han gick fram till fönstret och
tittade ut i mörkret. Snöstormen rasade, det tjöt och visslade kring alla knutar. När han var färdigklädd beslöt han
att gå in och väcka Sussi. Dörren mellan deras»Ring ner till Dalen,» befallde doktorn.68

rum var inte låst utan han öppnade den försiktigt. Rummet var tomt och sängen orörd.

Louis dröjde förvånad. Så greps han av ängslan. Han rusade in till Katja, hon hade redan gått ner i hallen, han
sprang in till Julia, hon var också där nere.

Då sprang han ner i trappan och ropade tvärs över hallen till sina släktingar:

»Har någon av er sett till Sussi?»

Men ingen hade sett till henne. Louis frågade då portiern, och han blev högst överraskad åt att fru Brenner inte



kom hem med de andra skidåkarna.

»Ni menar väl inte att hon är ute på skidor», skrek Louis.

»Joo, fru Brenner for ut strax innan herr och fru Bal-zar, kom», svarade han.

Det blev allmän uppståndelse. Som väl var hade de flesta gästerna redan gått in i matsalen, men Ludvig, Kurt,
Louis, Katja och Julia överföll portiern med frågor och tillrop. Det var bara doktor Jonson som behöll huvudet
kallt.

»Ring ner till Dalen», befallde han, »och skaffa hop folk. Vi måste ut och leta efter henne!»

I detsamma tutade en bil utanför hotellet. Kalle sprang fram till dörren. Han orkade med näpp och nöd öppna
den, ty vinden låg på. Snön yrde in i tjocka moln, men Kalle lät sig inte bekomma. Han spejade ut i mörkret och
såg hur bilens passagerare närmade sig. Han såg också att de buro Sussi mellan sig:

»Här kommer dom med fru Brenner», skrek han, »dom bär henne!»69

Samtliga herrar störtade ut för att möta nykomlingarna. De båda negrerna buro Sussi vid fotändan, den ståtlige
och hyperelegante chauffören vid huvudet. Ludvig, Kurt och Louis tog emot henne. Doktor Jonson skickade
portiern efter Syster Karin som satt i matsalen och så tog han kommandot över det hela.

»Vi lägger henne här på soffan — gå ur vägen där!»

Det var chauffören som råkat ut för doktorns onåd. Då han inte fort nog makade sig undan, det såg förresten ut
som om han inte var van vid att bli tilltalad så brutalt, röt doktorn: ,

»Gå undan sa jag!»

Då lämnade chauffören soffan. Besynnerligt nog log han.

Doktorn gjorde en snabb första undersökning av Sussi. Hon kved sakta. Hon hade kommit till sans. Hon grät
stilla. Vid doktorns frågor svarade hon detsamma och detsamma:

»Det är bara mina ben — jag kan inte stå —• jag kan inte stå--»

Det fanns inget fel på benen, åtminstone av vad doktorn kunde konstatera vid en hastig första undersökning. Men
han såg ju att Sussi var oförmögen att reda sig själv. Hon upprepade ideligen sitt —• jag kan inte stå — jag kan
inte stå.

Chauffören stod ett litet stycke ifrån soffan och betraktade intresserat vad som hände. Han såg hur Katja,
storgråtande, tryckte sig intill Kurt, hur Julia slagit sina armar kring Louis för att lugna honom och hur Ludvig i
förtvivlan stirrade på Sussi utan att ta sina ögon ifrån70

henne. Chauffören drog tydligen vissa slutsatser. De båda negrerna sutto hoptryckta på en väldig läderkoffert
som hotellpersonalen burit in, omgivna av magnifika reseffekter. Negressen tryckte en handväska mot sin måge
och såg ut som om hon tänkte försvara den med sitt liv, om så skulle behövas.

Till sist hade doktorn undersökt tillräckligt.

»Pulsen är inte farlig», sa han. »Vi ska bära upp fru Brenner på hennes rum. Hon behöver framför allt få sova.»

När samtliga herrar skyndade fram för att få ta Sussi», avböjde han det utan vidare.

»Nej, jag tar henne själv», sa han, och lyfte upp henne som om hon varit en fågel. Han bar henne på sina armar
bort mot trappan. När alla ville följa med avböjde han det bestämt.

»Det här är inte farligt», sa han. »Gå in och ät er middag i lugn och ro. Syster Karin kommer med mig. Jag
kommer strax efter till matsalen.»

Och därmed gick han, följd av Syster Karin.

Släktingarna slöto sig samman för att lugna varandra och portiern stegade fram till chauffören:



»Det var ju en lycka i olyckan att bilen kom så lagom», började han:

»Yes, it was! Är mina rum färdiga?» frågade chauffören och tog av sig huvan med glasögonen som gjort det
omöjligt att skilja kvinna från man. Nu föllo mörkbruna lockar kring ett smalt och vackert kvinnoansikte, och ett
par blå ögon lyste skälmaktigt förtjusta åt en lyckad överraskning.»Det här är inte fan ligt, gå och ät ni!»72

»I am miss Mary Johnston from Chicago, United States of America!»

Portiern bara gapade. Var denna unga, slanka person, klädd i höga läderstövlar, läderbyxor och pälsjacka den
gamla damen som skulle komma med tåget enligt hans beräkning om en timma. Tydligen, ty hon utdelade sina
befallningar med en säkerhet och energi som absolut inte tålde någon motsägelse. Negrerna skickades upstairs
med bagaget, bilen skulle tagas särskild vård om, och hon skulle hälsa på sina släktingar och klä om sig till
middagen.

Släktingarna, ja! Dom stodo i en klunga och gapade, dom med! Det var naturligtvis Julia som först fann sig.

»Det är ju amerikanskan!» utropade hon och skyndade med framsträckt hand den nya släktingen till mötes.
»Välkommen, kära söta! Och så ung och söt! Och vi som väntade en gammal käring!»

Mary tryckte den framsträckta handen så pass att Julia höll på att skrika högt. Och hon svarade med en
självsäkerhet så absolut att Julia höll på att komma av sig:

»Det bevisar bara bristande noggrannhet i era efterforskningar om min person», sa hon på svenska men med
tydlig amerikansk brytning. »Ni är fru Julia Balzar, inte sant ?»

»Joo, det är så rätt så», svarade Julia häpen, »men hur vet ni det?»

»Oh, I know! Jag har skaffat mig upplysningar om er alla från absolut pålitligt håll. Jag känner er utan och innan !
Jag vet att det här är er man och min släkting, Kurt Balzar!»

Hon räckte sin hand till Louis.

...A

Välkommen, välkommen!74

»Och det här är fru Katja och hennes man greve Ludvig !»

Hon räckte sin hand till Katja och Kurt.

»Och det här är Sussis man.»

Hon räckte sin hand till Ludvig.

»How are you, old boys?!»

Släktingarna sågo ytterst generade ut. De visste knappast hur de skulle kunna reda ut den här härvan. Så steg
Kurt fram, hälsade och sa:

»Kära — hm — Mary, det var mycket smart gissat, men var det fel. Det är vi, som heter Balzar!» Han tog Julia i
hand.

»Och det är vi som heter Battwyhls!» Sa Ludvig och tog Katja i hand.

»Och det är jag som är Sussis man.» Sa Louis, och såg på amerikanskan som om han velat bita henne.

Det såg ut som om amerikanskan i alla fall kunde bringas ur fattningen. Hon teg en sekund. Men bara en sekund.
Så kastade hon sitt vackra huvud bakåt och såg i högsta grad indignerad ut och fyrade av:

»Oh, how shocking! Varför skiljer ni er inte då, eftersom ni tydligen har lust till er nästas hustru? I Amerika har
vi en lag som i dylika fall påbjuder obligatorisk skilsmässa eller månggifte. När man varit gift åtta, tio gånger
avstår man utan svårighet från lösa förbindelser. Min far var mormon--»

»Vad var han?» skrek släkten i uppriktig förfäran.



»— av religiös övertygelse», fortsatte amerikanskan med höjda ögonbryn och accentuerande varje stavelse i sina
ord. Men vilken övertygelse tvingar er att ha förhållanden ?!»75

Släkten bytte blickar. Den var van vid Julias något överraskande temperament, men Julia var ju den rena
pensionsflickan i jämförelse med denna miss, som till och med kunde få Julia att tappa dragen. Förbluffande nog
var det den beskedlige Ludvig som först fick igen målföret. Han hade nästan svårt att hålla sig för skratt:

»Snälla fröken», sa han, »våra förhållanden är så väldigt menlösa, så!»

Nu kvicknade Julia till. Och ilsknade till. Av förargelse att ha blivit bragt ur fattningen. Hon hängde sig förälskat
på Ludvigs arm och läspade sött, men med en farlig glimt i ögat.

»Förlåt, men vi leker bara att vi äro obeskedliga. Och vi vill inte bli störda!!»

Mary gav Julia en genomträngande blick. Hon vädrade en konkurrent i slagfärdighet och smartness, men hon
tänkte inte låta slå sig ur brädet.

»Det är min plikt att störa er», påstod hon. »Eftersom ni tydligen äro sedligt förslöade. Jag såg ju hur Julia slöt
Louis i sina armar, hur Kurt omfamnade Katja och hur greven inte kunde ta sina ögon från Sussi.»

Släkten stod mållös och grubblade på vad människan menade. Så slog en blixt ned i Julias hjärna.

»Å! Ja visst, ja! Det var här — alldeles nyss — —» Och hon svängde i stora mjuka, rytmiska svängar fram till
soffan så att klänningen, som var vacker som en dröm, böljade i svarta vågor genom hallen. Så bredde hon ut
sina armar och visade på platsen kring soffan. Hon slungade ut i svindlande fart:

»Jag stod med armen om Louis' hals och skar tänder76

då jag såg Kurt med armen kring Katjas hals som skar tänder då hon såg Ludvig vid Sussis stackars fötter!»

Släkten greps av förfäran. De kände i luften att Julia var på krigsstigen. Någon försökte hejda katastrofen men
Julia lät icke hejda sig. Hon nöp i klänningen som var vacker som en dröm, höll upp framvåden för att inte
trampa på den och trippade fram mot amerikanskan med ögon som sprutade av förakt. Hennes tal ökade i tempo
ju närmare hon kom:

»Kära vänner, jag vill bara bevisa att vi mycket väl vet hur ruttna våra äktenskap äro och hur vi bedra varandra

huller om buller, buller om huller--»

Nu kunde inte Kurt tiga längre. Han såg Sveaverks-lånet dunsta bort i fjärran men han ville rädda vad som räddas
kunde och han röt:

»Julia! Hejda ditt temperament!»

Julia knuffade undan honom. Han tog sig kring huvudet och gömde sig bakom en av hallens pelare, under det
Julia fortsatte, nu flammande arg:

»Jag är en bildad europeisk kvinna och talar alltså inte sanning i onödan. Men om amerikanskan betvivlar min
förmåga, så ska hon få sanning tills hon storknar!»

Nu var vreden uttömd och Julia kom till besinning då hon fick se Kurt som stack fram huvudet bakom pelaren.
Ögonblickligen förstod hon vad hon gjort. Hon hade omöjliggjort Kurts planer, alltså måste han vara förfärligt
ond på henne. Hon tog genast till bönboken:

»Kurt lille, nu ska jag vara tyst», sa hon! »Absolut tyst!» Hon lutade sig mot trappräcket och la munnen mot
handen för att kunna tiga.»Vill ni tiga!» viskade Julia.78

Amerikanskan hade inte sagt ett ljud under Julias utbrott. Kall och lugn stod hon kvar där hon stod och lät
konkurrenten rasa och bära sig dumt åt. Nu steg hon värdigt upp i trappan, och då hon passerade Julia böjde hon
sig ner över henne och sa lågmält:



»Kanske ni vill säga oss sanningen också beträffande en viss aktiepost som släpptes ut på börsen i förra veckan?»

Julia blev fullkomligt paff. Hon stirrade på Mary som på ett spöke. Så viskade hon hårt: »Vill ni tiga!»

Mary log. Triumferande och strålande. Hon vinkade med sin juvelprydda hand och viskade tillbaka:

»So long, my darling!» Och gick uppför trappan. Där mötte hon doktor Jonson, på väg ner. Hon stannade och
tilltalade honom gäckande och djärvt:

»Hello, doktor! Hur är det med vår lilla Sussi?» Doktor Jonson blinkade. Han förstod inte genast vem hon var.
Men så såg han chaufför-kostymen och då såg han rätt överraskad ut. Mary skrattade: »Yes, that's me, kärringen
från America!» Då förstod doktorn. Han svarade hövligt: »Fårlåt, jag visste inte ... Jo tack fru Brenner sover nu.»
»Fick ni henne att stå?» »Nej, hon tror att hon är lam.»

Louis sprang uppför trappan i förskräckelse, men doktorn hejdade honom.

»Stör henne inte nu, vi få vänta till i morron och se.» Han tog Louis om axlarna och förde ner honom i trappan.
Amerikanskan tog några steg uppför, stannade och sa: »Och det tror kanske ni också, doktor?»79

»Jag vet inte ännu ...»

»Nej, naturligtvis inte! Men jag förstod genast att den här förlamningen är av hysterisk natur!»

Doktor Jonson blinkade igen. Han var inte riktigt med ännu:

»Förlåt, är ni läkare?» frågade han försiktigt.

»I det allra närmaste», svarade miss Mary ogenerat. »Jag har i mitt bibliotek hemma i Chicago fyra tusen
volymer alopati, homeopati, christian science, kiropraktik och psykoanalys! Dessutom har jag studerat vid de
största nervsanatorier i världen!»

Doktorn blinkade för tredje gången. Så frågade han stillsamt:

»Förlåt, var har ni disputerat?»

Mary hesiterade inte en sekund utan svarade nonchalant:

»Jag disputerar aldrig! Sådant är överflödigt för jag har alltid rätt! Man har tillfogat Sussi ett svårt psykiskt
trauma! Orsaken är säkerligen en skändlighet, begången av en man.»

Nu blinkade inte doktor Jonson längre. Nu hade han kommit underfund med vem han hade framför sig. Nu njöt
han bara i fulla drag av den vackra, käcka, fräcka och tjusiga unga kvinnan, som roade sig med att utmana hans
manliga stolthet, för att sedan få trampa på den. Låt gå, tänkte han, inte mig emot. Och han smålog och sa:

»Det var en snabb konklusion.»

»Det låg nära till hands», påstod Mary och ryckte på axlarna. »Offret är en kvinna och vi befinner oss i Europa.
Finner jag i Indien en söndersargad kropp, söker jag tigern. Möter jag i Europa en söndersargad kvinnosjäl, söker
jag mannen!»80

Doktorn gjorde en djup bugning.

»Vilken ära för Europas män! Vi be att få tacka!»

Mary log. För övrigt ett högst bedårande leende:

»Ni är inte lika ohövlig nu som för en stund sedan mot den stackars chauffören.»

»Jag är tydligen på bättringsvägen! Ni har kurerat mig!»

Mary räckte honom sin hand och doktorn hade så mycken världsvana att han kysste den. Och behöll den kvar i
sin för länge för att vara strikt hövlig. Men Mary hade tydligen ingen brådska med att dra tillbaka sin hand. Hon
skämtade vidare:



»Ja, se där! Jag vet vad jag kan, och jag kan vad jag vill. Vet ni vad jag nu vill?»

Doktorn släppte handen. Fast motvilligt. »Jag hoppas ni vill göra mitt nervsanatorium den äran! Fastän det är det
minsta i världen.» ,

»O. K. Det är just det jag vill! Alltså, vi ses igen! So long!»

Hon sprang uppför de trappsteg som återstod och försvann i den långa korridoren. Doktorn stod kvar en sekund
och såg efter henne. Så vände han sig ner mot hallen.

Vid nedre trappsteget stod släkten i en kompakt klunga och glodde på honom. Rent ut sagt glodde. Bara glodde!
Doktorn nickade förstående och sa:

»Jädrar i det snuset!»

Och Ludvig fann äntligen det förlösande ordet. Han utbrast ur hjärtat:

»Korsijissinamn!»

Och Julia teg. Vilket bevisar att hon upplevt någonting alldeles extra.6 Dollar.

»Korsijissinamn!» sa Ludvig.82

Under de följande dagarna var släkten trist och svårmodig. Sussi kunde verkligen inte stå på sina ben. Och hon
kunde inte sova. Trots att röntgenplåtarna visade att ingen skada skett. Doktor Jonson förstod lika bra som
amerikanskan att det var nerverna som strejkade, men han ansåg det bäst att gå långsamt och försiktigt till väga i
skötandet av dessa nerver. Sussi flyttades över till Sanatoriet, på egen begäran, och släktingarna portförbjödos, i
synnerhet Julia.

I stället fick hon dagliga påminnelser om att vara snäll och älskvärd mot amerikanskan, något som var nästan out-
förbart, eftersom Miss Mary lyste med sin frånvaro största delen av dagen. Kurt slog sina lovar kring hennes
rum, men fick oftast nöja sig med att prata med negressen, Marys gamla dadda. Hon berättade för vem som ville
höra på att hennes älskling studerade vid Sanatoriet.

Efter åtta dagars sängliggande skulle Sussi få sitta uppe och Kurt och Julia passade då på att gå över till
Sanatoriet, i hopp om att få hälsa på henne. Sussi hade begärt att få en klänning, och den tog Julia med sig när
hon gick dit.

Klänningen tog Syster Karin emot, men Kurt och Julia visades in i väntrummet så länge. Det förargade Julia,
som blivit märkbart nervös under de sista dagarna. Hennes strålande glada lynne var som bortblåst. En gnagande,
plågsam tanke hade under hela veckan fördärvat hennes dagar och nätter. Hon visste ju att Sussi var svartsjuk på
henne och hon visste också att hon många gånger med flit retat Sussi över hövan. Julia var själv en stark natur,
både kroppsligen och andligen, i synnerhet det senare. Hënnes intelligens var skarp och klar och hon lockades
många gånger att använda den i felaktigt syfte. Det erkände hon själv och ångrade83

sig uppriktigt. Men hon visste ju också att det inte fanns ett spår av anledning för Sussi att vara svartsjuk och det
ansåg hon att Sussi borde vara tillräckligt klok för att själv begripa. Därför hade hon retat henne. Som det nu var
tog Julia Sussis tillstånd som en direkt anklagelse mot sig själv. Och hon plågades djupt av den tanken.

»Jag känner Sussis olycka som en näsknäpp av Vår Herre», sa hon under väntan i det yttre rummet. »Till varning
för mig — för oss alla —»

»Det var ju en ren olyckshändelse», tröstade Kurt.

»Rena olyckshändelser finns inte! Det är alltid en mening i vad som sker.»

»Vad skulle det vara för mening i Sussis förlamning?»

»Ja, det tål att tänka på.»

Julia satte sig tungt i en stor stol som för att grubbla vidare på den saken.



Sussi hade fått på sig klänningen och satt på sängkanten. Louis tog henne varligt i sina armar och lyfte henne från
sängen till liggstolen. Gå kunde hon inte. Hon var blek av sömnlöshet och såg liten och späd ut. Louis fick tårar i
ögonen då han såg på henne. Han lade sig på knä vid stolen. Sussi smekte hans hår och log.

»Sussi — svara mig — varför gjorde du det?» frågade han stilla.

Sussi såg bort. Egentligen skämdes hon. »Jag gick vilse i stormen», svarade hon undvikande.

Morgonsolen belyste dessa båda unga människor som av ett underligt öde dömts att plåga varandra. Det låg en
skälvande underton i deras röster som röjde att de älskade var-84

andra djupt och innerligt, fast misstänksamhetens svarta spöke skilt dem åt. Louis sa nu enkelt och rättframt:
»Om du blivit borta då, så hade jag varit borta nu!» Sussi förde hans huvud bakåt för att kunna se honom i
ögonen då hon frågade: »Och Julia?»

»Men Sussi — hur kan du!» Han fann frågan så absurd att han måste le.

Men Sussi log inte. Hon blev röd och vit om vartannat då hon tiggde och bad:

»Hon får inte komma hit, säg att hon inte får komma hit, lova att hon inte kommer!!»

Louis lovade, heligt och dyrt. Han försökte lugna henne: »Du ska försöka sova, Sussi. Hur ska du kunna bli frisk
om du inte sover?»

»Jag vågar inte sova», svarade hon. »Det händer alltid något om man sover.»

Ute i korridoren hände det att amerikanskan gick och väntade på doktor Jonson. Hon konverserade under tiden
Syster Karin som satt och skrev i journalen. »Att doktorn inte kommer, Syster!»

»Han kommer vilken minut som helst», svarade Syster och skrev.

Mary satte sig på bordskanten, tog en linjal och lyfte upp Systers huvud och frågade med bister min:

»Varför såg jag er inte i morronbön i dag, Syster Karin? Jag talade underbart. Doktor Jonson var där. Den
mannen har verkligen sex appeal. Jag tror inte jag varit i så god religiös form sen jag promoverades till teologie
doktor.»»Du ska försöka sova, Sussi!» bad Louis.86

Hon lämnade Syster åt sitt öde. Syster Karin blev lika intresserad som förvånad:

»Är miss Johnston doktor?»

»Jaha, det är jag. Orsaken var en blindtarmsinflammation. Kirurgen var samtidigt professor i teologi. Han var så
rar. Han väckte min håg för dessa studier. Jag skrev min avhandling om Gud i affärslivet.»

Syster blev högst chockerad. Men något måste hon ju säga:

»Så intressant», sa hon och slog ihop journalen.

»Oh! Gud är kopiöst intressant!» förklarade miss Johnston.

I det samma kom doktorn in T korridoren. Amerikanskan lyste upp och mötte honom, strålande som en sol.

»Hello, doktor! Good morning! Vad ni kommer sent! Vi ha längtat so horrible for you!»

Doktorn hälsade god morron. Snävt och kallt. Man kunde gott få den uppfattningen att han kände sig besvärad av
Marys närvaro. Han kastade en snabb blick på hennes vita sjukvårdsdräkt, ungefär lik hans egen, men ägnade
henne sedan ingen som helst uppmärksamhet utan vände sig uteslutande till Syster Karin.

»Hur har det varit med sömnen i natt, Syster?»

»Fru Brenner vill inte sova», svarade Syster.

Doktorn funderade en sekund, under vilken Mary, alltjämt med ett strålande leende, noga betraktade honom. Så
sa han:



»Då ska vi försöka med min lampa i dag. Vill Syster göra den i ordning.

Syster gick för att utföra hans order.87

Mary hade återvänt till sin plats på bordshörnan och kom att placera sin hand just på journalen, som doktorn
skulle ta för att läsa. De bytte en blick. Marys var full av beundran, doktorns full av förargelse. Han tog utan
vidare bort hennes hand, läste journalen och gick mot dörren till Sussis rum.

Vad hade hänt doktor Jonson, mån tro, eftersom han var så ohövlig mot den vackra amerikanskan? Hade hon
lyckats trötta ut honom genom sina täta besök på Sanatoriet, eller var han utledsen på hennes kvasivetenskap och
hennes amatörmässiga argumentering. Eller kunde hans köld vara ett pansar, för ett ömtåligt hjärta? Att han helt
enkelt skulle vara ointresserad av henne var otänkbart. Det ansåg åtminstone hon själv. När nu doktorn vände
henne ryggen och utan ett ord gjorde min av att gå in till Sussi, ropade hon honom tillbaka:

»Doktor, jag vill bara säga er att det är första gången i mitt liv som jag varit föremål för så lite intresse, som det
ni visar mig. Ni är inte vidare älskvärd!»

Doktorn dröjde i steget och vände sig om: »Förlåt, men jag har aldrig lovat att vara älskvärd.»

»Om inte tanken vore så absurd skulle jag tro att ni inte tål mig», förklarade Mary skrattande.

»Enligt vår överenskommelse var det ni, som skulle intressera er för Sanatoriet, inte jag för er!»

Doktorn tyckte inte om utmanande kvinnor, och Mary var utmanande i denna stund. Med sann kvinnlig intuition
kände hon det på sig. Hon slog om från skämt till allvar:

»Ert sanatorium intresserar mig inte alls! Det är för litet88

och för gammalmodigt. Jag förstår inte att ni vill stanna här ?»

Den allvarliga tonen imponerade inte mera på doktorn än hennes tidigare skämt. Då valde hon en annan taktik.
Hon blev mjuk, lockande, förförisk:

»Om ni vill följa med mig hem till Amerika så ska jag ge er det största komplexet i Staterna. Ett arbetsfält,
värdigt er. Jag lovar att slösa både dollars och intresse på er person!»

Doktorn kom några steg närmare bordet. Han stack händerna i den vita rockens fickor och betraktade Mary som
en zoolog skulle ha betraktat en egendomlig insekt. Så log han retsamt: »Jag tackar! Men avstår. Detta
fjällexemplar av släktet homo europeus vill inte krypa in i ert menageri!»

»Varför inte?»

»Tja! Säg det!»

Syster Karin avbröt dem genom att komma ut från Sussis rum med det beskedet att lampan var färdigmonterad.
Doktorn lämnade genast Mary och gick in till sin patient. Men då amerikanskan ville följa honom dit, ställde sig
Syster Karin i vägen och hindrade henne.

»Herr och fru Balzar äro i väntrummet», meddelade hon. »Kanske miss Johnston vill hälsa på dem.»

Mary hade ingen översvallande längtan efter sina släktingar just i det ögonblicket, men hon förstod att dölja sina
känslor, så hon slängde till med ett — all right och steg in i väntrummet.

Julia satt kvar i stolen och Kurt betraktade den granna utsikten från vinterträdgården, som löpte utmed
sjukrummen runt hela huset. Mary hälsade översvallande hjärtligt:

»Oh, my darling, Julia! How are you?»»Tja, säg det!»90

Och Julia hälsade lika översvallande hjärtligt och lika falskt tillbaka:

»Oh, my darling, Mary! How are you?»

Damerna kysste varandra enligt utländsk sed, och Julia såg ut som om hon fått bittermandel i mun.



Kurt blev förtjust över att mötet artade sig så bra. Han hälsade Mary med dessa ord:

»Mary, du borde alltid vara klädd i vitt! Det klär dig briljant!»

Genast artade mötet sig mindre bra. Kurt var inte snar att säga komplimanger, det visste minsann Julia. Så
mycket mera retade det henne när han sa det till andra. Mary märkte naturligtvis att Julia blev fnurr, och med
äkta kvinnlig förmåga att njuta, njöt hon därav.

»Det var länge sedan vi sågs, dear Julia! Men jag har varit så upptagen», skröt hon.

»Naturligtvis! Ni har ägnat allt ert intresse åt vår lilla Sussi och — åt doktor Johnson», bet Julia till.

Hon kunde inte behärska sig vid tanken på att denna främmande människa fått sköta om Sussi, då hon däremot
varit portförbjuden. Liten hämnd är också hämnd. Kurt började ana oråd. Han insköt:

»Du har varit rörande snäll, Mary!»

»Not at all! Doktor Jonson och jag ha studerat Sussi tillsammans. Det är nu konstaterat att jag hade rätt när jag sa
att förlamningen är av hysterisk natur. Doktor Jonson har använt tiden till att ställa en diagnos. Jag till att söka
botemedlet!»

»Och naturligtvis har ni funnit det», avbröt Julia hånfullt.

Hon kände sig märkvärdigt osäker så snart amerikanskan»Tack, miss Kvacksalver från Charlatanien.92

var närvarande. Hennes blandning av översitteri och verkliga kunskaper irriterade. Hennes energi avväpnade och
hennes förmögenhet imponerade. Fast inte på Julia. Det hade talats mycket på hotellet under den gångna veckan
om de halvtimmelånga samtal som miss Mary hållit med sin advokat i Stockholm. Och om de otaliga
telegrammen som intelefonerats från Dalen. Och av vissa frågor, som Mary framställt de korta ögonblick hon
talat med sina släktingar, drog Julia den slutsatsen att »människan var på krigsstigen, av någon anledning.»
Därför vände Julia taggarna utåt och beslöt att försöka slå sin fiende redan i första ronden. Men hon slog i tomma
luften. Mary förblev behärskad och mötte Julias hån med ett strålande leende:

»Naturligtvis! Vill man böta en sjuk måste man först studera dess omgivning. Det har jag gjort. Ni t. ex. är ett
mycket intressant fall, dear Julia! Jag ämnar visa att jag skattar er högt!» »Såå — som vad då?» »Som
försökskanin!»

Rösten var full av triumferande förakt och Julia blev flammande ond. Hon fyrade av:

»Tack, miss Kvacksalver från Charlatanien!»

Kurt blev förfärad:

»Men Julia — jag ber dig!»

Mary bara skrattade. Hon gick mot dörren till Sussis rum. Louis kom just ut därifrån. Han hälsade snävt på Mary
och frågade hur hon mådde. Och fick till svar:

»Bra, bra, bra! Det är människans första plikt att alltid må bra!»

Och därmed gick hon in i sjukrummet.93

Louis konstaterade vemodigt att miss Mary tagit Sussi på entreprenad för sina vetenskapliga studier, men Julia
underrättade honom om att det var doktorn hon tagit på entreprenad. Hon fnös av förargelse och hissade
krutflaggan över sig själv till varning för Kurt och Louis.

Inne i sjukrummet låg Sussi på sin stol och doktorn sysslade med att ställa in sin lampa. Han hade dragit ner
gardin mer än till hälften och lampans lilla hoppande vita prick på Sussis ansikte lät den initierade förstå att det
här var frågan om något slags suggestion för att få patienten i sömn. Sussis ögonlock voro redan tunga och rördes
långsamt upp och ner. Hon hörde som i en dröm att Mary talade med henne.

»God dag, lilla Sussi! Jag stör väl inte? Man ska ju aldrig tränga sig mellan läkaren och hans patient, sägs det,



men i det här fallet är det ju uteslutande till vetenskapens fromma.»

Doktor Jonson passade in den vita pricken i Sussis ansikte:

»Miss Johnston har klätt sig i vit röck för att visa att hon är medicinskt bildad», sa han under tiden.

Mary vände sig hastigt mot honom. Det glänste till av vrede i hennes granna ögon, men hon behärskade sig
genast.

»Kan du tänka dig, Sussi», sa hon och daskade den smala handen som låg på stolens armstöd, att jag erbjudit den
där doktor Jonson att följa med hem till Amerika, där han kunde få ett mycket större arbetsfält än här. Men han
vill inte!»

Sussi drog slappt undan sin hand. Hon tyckte inte om att Mary rörde vid henne. Hon hörde som långsamt bort-
ifrån doktorns röst då han svarade:94

»Nej tänk, det vill inte den där doktorn!»

»Därför köper jag Sanatoriet, bygger om det efter moderna principer och utvidgar hotelladan här bredvid!»

Sussi hörde Marys röst som ur en brunn. Så somnade hon.

Doktorn blev verkligen häpen över så mycken fräckhet. Han gav Mary en stor, undrande blick. Hon blev förtjust:

»Jaså, det tog äntligen skruv», sa hon triumferande. »Det skulle kanske passa er bättre än att följa med till
Amerika?»

»Givetvis! Mycket bättre!» Hans röst lät irriterad. »Men vem har egentligen givit er tillåtelse att komma hit in
just nu, miss Dollar! Vi vill vara i fred i dag.»

Han skulle minsann visa henne att han var herre i sitt eget hus. Han gick mot dörren och öppnade den
demonstrativt :

»Varsågod! här är dörren.»

Nu hajade Mary till. Hon var sannerligen inte van att bli utkörd. Hon tänkte först vägra att gå, men insåg det
dumma i ett sådant tilltag. Hon lämnade genast sin stol i det hon sa:

»Ni är verkligen ohövlig. För andra gången i dag, om inte för tredje. Men ni är tilldragande. Synd bara att ni ska
vara så usel som läkare. Det har ni ju bevisat!»

Hon gjorde en gest bort mot den sovande Sussi och steg förbi honom ut i korridoren. Doktorn kastade en snabb
blick på sin patient och följde Mary ut i korridoren där han blev stående med dörrvredet i handen. Han var ganska
missnöjd, det hördes:

»Mycket synd! Men ni är ju så duktig! Fast det återstår att bevisa.»»Som livmedicus?» »Nej, som äkta man!»96

»Ska vi slå vad», föreslog hon. »Jag ger er tolv timmar att böta Sussi. Sen försöker jag! Vinner ni, donerar jag tio
friplatser till ert sanatorium!»

»Och om jag förlorar?»

»Ska ni träda i min tjänst.»

Hans röst var bräddad av hån och förakt.

»Som livmedicus?»

»Nej, som äkta man. Hennes röst var mjuk och lätt beslöjad som en snärjande morrondimma.

Inte ett drag förändrades i doktorns ansikte. Men de fixerade varandra några sekunder och striden stod het mellan
dem. Så sade han:

»De tio friplatserna är lockande för en sådan fattiglapp som jag. Vi kan ju återkomma till saken senare. So long,



miss Johnston!»

Och därmed gick han tillbaka in till sin sovande patient.

Sedan han konstaterat att hon verkligen sov, ställde han undan lampan och lämnade tyst på tå rummet.
Korridoren var tom. Mary hade gått sin väg. Ingen tänkte på att underrätta släktingarna i väntrummet om att de
inte kunde få hälsa på just nu. Därför väntade de alltjämt. Louis hade dessutom ansträngt sig för att hålla Julia
borta från sjukrummet.

Men Julias tålamod hade nått bristningsgränsen:

»Hon ska få gå in, men jag ska stanna utanför», klagade hon gråtfärdig. »Hon får göra vad hon vill därför att hon
är rik och fräck: Och på detta vidunder begär Kurt att jag ska slösa min älskvärdhet. Och varför? Jo, därför att
Svea verken behövde hennes pengar!»

Hon drog av sin mjuka filthatt och slängde den på bordet97

där hon satt. Kurt vandrade nervöst upp och ner i rummet och Louis satt på en stol och stirrade i golvet.

»Du vet ju att jag bara lever för Sveaverken», yttrade Kurt oförsiktigt nog. Det var som att kasta eld i en
kruttunna.

»Lev på», snäste Julia, »men driv inte mig att hyckla!»

»Så mycket kuride du väl göra för din man?» Kurt tog till bönboken.

»Jag har ingen användning för en man, som bara älskar Sveaverken! Jag vill ha en man som älskar mig.»

Det låg mycken bitterhet i Julias röst och det hörde Louis, men inte Kurt. Louis steg upp och öppnade
glasdörrarna till vinterträdgården. Han gick dit ut för att slippa närvara vid deras privata uppgörelse. Han såg bort
mot det håll där Sussis rum låg och han såg att gardinen var mer än till hälften neddragen för hennes fönster. Han
förstod då att hon äntligen somnat.

Kurt steg fram till Julia för att tala reson.

»Är det inte bevis på min kärlek, att jag kommer till dig med mina sorger», frågade han.

Julia sprang opp från bordet och gick fram till den öppna glasdörren:

»Jag har fått nog av dina sorger! Jag vill inte vara sophinken som tar emot soporna då det fejas till fest! Jag vill
vara festen!» sa hon så högt och så lidelsefullt att Louis ansåg sig böra tysta ner henne. Men hon lät sig inte
nedtystas.

»Inte sant, Louis! Amerikanarna har rätt — man ska leva livet leende. När Sussi blir frisk, ska vi ställa till med
en lustiger dans — vad som helst, men roligt ska vi ha!»

7 Dollar.98

Hennes exalterade tal och överdrivna ömhet mot Louis äcklade Kurt, ty han förstod inte vad som var orsaken till
detta utbrott. Han visste inte att Julia blivit skrämd, skrämd in i hjärteroten över det som hänt Sussi, och han
visste inte att han begärde att hon skulle le för sin mest hatade fiende, Sveaverken. Han förstod henne helt enkelt
inte i den stunden. Men ändå slungade han ut ett påstående som innehöll den mest absoluta sanning. Han sa:

»Du bara tror att du har roligt: Nu går jag.» Och han gick verkligen.

Julia stod kvar i dörren till vinterträdgården. Hon upprepade sakta och bittert:

»Du bara tror att du har roligt! — Blind tupp hittar också korn.»

Hon gick ut bland de gröna slingerväxterna och de blommande krukorna. Hon lät blicken gå ut över det
snöhöljda landskapet där solen glittrade så grant. Hon stödde sig mot en av de väldiga glasrutorna och brast i
gråt. Louis visste inte vad han skulle ta sig till. Det var första gången han sett Julia gråta. Han hade hittills trott att



Julia inte kunde vara så svag. Han hade så gärna velat trösta henne, men någonting höll honom tillbaka. Julia sa:
»Man 'tror' att man har roligt! Tror att man älskar, tror att man älskas! Det är som ljusen på en fest, man stirrar sig
blind på lågorna och glömmer att de slockna — Tro efter tro slocknar. Till sist finns bara tron på döden kvar.»

»Vad är det för tro som slocknar just nu?» frågade Louis stilla.

»Jag vet inte», viskade Julia. »Kanske är det tron på migHon föll med ett skri I golvet.100

själv. Jag orkar inte kämpa om honom med Sveaverken längre!»

Och Julia gav sitt plågade hjärta fritt och grät ut sin sorg vid vännens axel. Louis smekte hennes hår. Han förstod
att hon inte skulle missförstå den rörelsen.

Av någon oförklarlig anledning blev Sussis sömn orolig. Så vaknade hon plötsligt. Huvudet låg vänt mot fönstret
och under den neddragna gardinen kunde hon se Louis och Julia i varandras armar längre bort i galleriet. Först
trodde hon det var en synvilla. Hon nådde gardinen och drog upp den. Nej, det var ingen villa. De stodo kvar där
borta. Julia släppte Louis och lutade sig mot ena fönsterpelaren. Hennes ansikte doldes av slingerväxterna. Sussi
greps av en våldsam oro. Hon ville försöka resa sig upp från stolen där hon låg. Hon lyckades hasa ner benen
över kanten och genom att häva sig upp på armarna fick hon fötterna i golvet. Hon ville gå till dörren, men när
hon tog ett steg vägrade de lama benen att göra sin tjänst. Hon föll med ett hjärtskärande skri i golvet.

Louis och Julia hörde skriket. Båda sprungo fram till Sussis dörr, och Louis slängde upp den på vid gavel. Sussi
låg framstupa på golvet och storgrät. Han tog henne på sina armar och Julia hjälpte honom. Då slog Sussi vilt
omkring sig och skrek: »Kan jag inte slippa se dig — inte ens här — gå din väg.»

De placerade henne på sängen och Louis försökte lugna henne, men Sussi bara skrek:

»Du lovade ju att hon inte skulle få komma», och då Julia tog henne i armen för att hon skulle ligga stilla,
slog»Om du ligger tyst och still ska du få höra en saga.»102

Sussi henne i ansiktet så mycket hon orkade och skrek: »jag hatar dig — gå din väg, gå säger jag!»

Nu tog Julia ett stadigt tag kring den sjuka handleden och höll henne i ett hårt grepp.

»Louis, gå efter doktor Jonson», befallde hon, och Louis skyndade därifrån.

Sussi grät som om hjärtat velat brista. Julia släppte sitt hårda tag och kröp ihop på knä vid sängens huvudgärd.
Hon talade dämpat och mjukt som till ett sjukt barn:

»Sussi, lillaste lilla min Sussi, varför hatar du mig så ?»

»Du vill ta Louis ifrån mig!»

»Vill jag?»

»Det har du velat länge!»

»Vad ska jag med honom att göra?»

»Han älskar dig —»

»Gör han! Du lilla dumsnut!»

»Och du älskar honom —»

»Å, du stora toka! Då vore det väl ingen nöd för mig!»

»Vad menar du?»

»Då hade ju den starka, lea Julia bara den lilla, söta Sussi att slå ur brädan.»

»Ja, det är väl inte svårt?»

»Jo, det är mycket svårt, för Louis älskar bara dig.»



»Julia — driv inte med mig!»

»Nej Sussi, aldrig, aldrig mer! Du kan vara så lugn.»

Och Sussi blev lugn. Hon kunde inte längre missta sig på att inte Julia menade vad hon sa. Hennes röst darrade
av undertryckt sinnesrörelse och Julia kysste Sussis hand, som hon nu höll i sin, som en öm mor skulle kyssa sitt
sorgsna barn, i erkännande av att vara den som själv felat.103

Sussis snyftningar hade gradvis avtagit. Nu suckade hon tungt:

»Jag är så trött.. .»

»Om du ligger tyst och still ska du få höra en saga.»

Sussi slöt sina tunga ögonlock och Julia började sagan, sedan hon lagt sin arm under huvudkudden för att göra
det bekvämt för den sjuka.

»Det var en gång en hustru som älskade sin — trots allt —»

»Det är ju jag —» mumlade Sussi halvt i sömn.

»Nej, det är jag», fortsatte Julia. Men han älskade en annan —»

Sussi muttrade deltagande: »Är det Katja?»

»Nej då — det är — Sveaverken —»

Sussi hade somnat. Julia drog sakta sin arm från kudden och satte sig på sängkanten vid huvudgärden för att
vakta den dyrbara sömnen. Tårarna runnö utför hennes kinder. Hon visste egentligen inte varför hon grät. Men
hon kände sig på något sätt lycklig. Det var som om hon fått avbörda sig en skuld som hon släpat på och som
varit tung att bära.

Dörren till korridoren öppnades häftigt och doktor Jonson, följd av Louis stod på tröskeln. Julia gjorde ett tecken
åt dem att hålla sig tysta. Doktorn förstod att han inte kunde vara till någon nytta och båda försvunno tyst ut i
korridoren. Julia satt kvar. Hon satte sig till ro som om hon ämnat sitta där till domedag.

Hon satt orörlig kvar i tre timmar. Men då konstaterade doktorn att Sussi sov så tungt att hon med
sannolikhet104

skulle sova till följande dag. Vilket hon också gjorde. Alltså förlorade han sitt vad.

Vid middag följande afton diskuterades vadfrågan vid det Balzarska bordet. Amerikanskan hade annonserat att
allesammans skulle följa med henne till Sussi efter maten, ty nu var det hennes tur att visa vad hon dög till. Julia
hade gärna velat smita, men det gick inte. Mary talade synnerligen hoppfullt om den kommande seansen och.
påstod att hon hela tiden vetat att doktorn ej skulle kunna böta patienten.

»Men, mina vänner», avslutade hon, »inom en timme har jag vunnit mitt vad.»

Vad det gällde talade hon däremot icke om.»

Doktorn sa:

»Mitt herrskap, här ser ni två av jordens skadligaste parasiter -— en hederlig amerikansk kvacksalvare och en
ohederlig svensk läkare. Hon är hederlig, därför att hon tror på sitt kvacksalveri och jag är ohederlig därför att jag
låter henne hållas!»

Mary ryckte på axlarna:

»Nonsens! Jag har ett medel att böta moraliska sjukdomar som kommer att förvåna er! Kom nu så går vi över till
Sanatoriet.»

Alla reste sig. Då Mary gick förbi Julias stol passade hon på att fråga:

»Vad tänker ni egentligen göra?»



Och Mary svarade med ett mångtydigt leende:

»Pröva hur ni reagerar mot den bittra syra som kallas sanning.»Mary dömer sina släktingar.106

Och hon gick. Ludvig och Julia lämnade sist bordet. Julia viskade till honom:

»Du, jag har en obehaglig känsla av att amerikanskan fiskar i grumligt vatten. Om den där förbaskade
spelskulden kommer på tal, så är det du som skänkt Louis pengarna!»

Ludvig stirrade häpet på henne och stammade: »Är det — är det jag som —»

»Tig och lyd för husfridens skull!» De följde raskt efter de övriga. Ludvig rev sig i håret och mumlande något
om korsijissinamn. Men det gjorde han så ofta så det betydde inte så mycket.

Man slog sig ner i väntrummet. Sussi bars in och placerades i en stol med en filt över de lama benen. Louis satte
sig bredvid henne på den ena, Katja på den andra sidan. Julia och Kurt slogo sig ner i soffan, Ludvig och doktorn
blevo stående. Likaså Mary Johnston.

Hon började sitt anförande stödjande knät mot en stolsits och händerna på stolsryggen. Hon liknade nära nog en
domare. Hon var mera självsäker än någonsin. Hon syntes nära nog gripen av en högre mission, den att lära folk
veta hut. Hon slungade fram sina anklagelser utan att blinka. De mest fantastiska konklusioner utsädes med en
självklarhet som kom hennes åhörare att tappa andan. Hon började med att dissekera det europeiska äktenskapet i
allmänhet och drog upp jämförelser med det amerikanska i synnerhet. Hon häntydde på deras privata familjeliv
med en sådan kännedom om detaljer att samtliga sutto som paralyserade i väntan på vad som komma skulle. Till
sist kom hon in på huvudtemat, nämligen Sussis sjukdom, och hon sa: »Jag sökte orsaken till detta lidande och
jag fann den hos107

hennes närmaste. Jag har haft edra tre äktenskap under min dissekerkniv och vad fann jag i dem. Jag vill fatta
mig kort. Jag fann lögn, förställning, svartsjuka, otrohet och olycka!»

Julia satt som på nålar. Hon visste inte om hon skulle skratta åt hela tillställningen eller bli arg. Hon nöjde sig
med att viska till Kurt:

»Kors, är vi så mångsidiga! Men han tystade henne med en vink.

Mary lät sig inte bekomma. Hon fortsatte med samma pondus och med samma patetiska uppsyn:

»Redan när jag tog emot Sussi ur drivorna förstod jag, att hon var offer för en typisk, erotisk skändlighet! Jag har
funnit brottslingarna och jag tänker nu avslöja dem. Julia — har ni lämnat en större summa pengar till Sussi för
hennes mans räkning?»

Frågan kom till den grad oväntat att Julia blev paf f. Hon hann inte ens byta en blick med Ludvig, ja hon hann
inte ens neka utan hon svarade rakt på sak:

»Jaa, det har jag gjort.»

Kurt blev närmast bestört.

»Har du, Julia! Du förvånar mig.»

Julia förstod genast att hon nu var ute på det sluttande planet. Men hon tänkte inte ge sig utan strid. Hon snäste
till svar:

»När har jag inte förvånat dig?»

Samtliga närvarande började bli oroliga. Inte minst Sussi. Hon plockade och plockade nervöst på filten som låg
över hennes ben och ögonen flackade från Mary till Julia och från Julia till Louis. Doktor Jonson i sin tur höll108

ögonen uteslutande fästade på amerikanskan. Han förstod inte alls vart hon ville komma.

»Varifrån fick ni dessa pengar?» fortsatte Mary sitt förhör.



Kurt avbröt:

»Är det du som har betalt Louis' spelskuld? Var fick du så mycket —»

Julia avbröt i sin tur:

»Jag fick pengarna av Ludvig!»

Katja hoppade högt och skrek till av förvåning.

»Av Ludvig! Så konstigt!»

»Ja, du vet ju för f-n att jag är lite konstig —»

Ludvig var ursinnig på Julia.

Mary vände sig nu till honom:

»Greven gör klokast i att bekänna: Ni älskar Sussi. Men löjtnant Brenner var svartsjuk och det fann ni obekvämt!
Eftersom ni är en rik man, var det bekvämare att betala löjtnanten de femtiotusen kronor han behövde. Och
slippa hans svartsjuka!»

Det var fullkomligt tyst i rummet för en halv minut. Så knackade Julia på sin egen panna och utbrast:

»Urverket har stannat!»

Louis hade blivit kritvit i ansiktet och Ludvig blodröd av samma anledning. Ingen kom sig för att säga något.
Men Sussi, som slukat varje ord av anklagelsen, gömde nu sitt ansikte i händerna och skrek:

»Tig människa -—»

Mary fixerade Sussi med en extatisk blick och förkunnade :

»Sanning är hälsa!»»Korsijissinamn», sa Ludwig igen.110

»Nu inskred doktor Jonson. Han gick tätt på amerikanskan och röt:

»Ni är tokig! Vet ni också vad som är sanning?»

»Samma morgon som Sussi gjorde sitt självmordsförsök, gjorde greven henne sin kärleksförklaring.»

Katja flög upp igen:

»Gjorde Ludvig? På allvar?»

Ludvig gjorde en gest av hopplöshet och menade att detta var det rena vanvettet. Mary fortsatte:

»Löjtnant Brenner stod utanför dörren — men han ingrep icke —»

Louis var vild av ursinne. Han skrek: »Jag hörde ingen kärleksförklaring!»

Mary låtsades som om hon inte hörde. Hon samlade sina krafter till den sista dramatiska klimaxen och sa:

»Han ingrep inte, därför att han så att säga sålt sin hustru till sin vän greve von Battwhyl! Och Julia hade
förmedlat det skändliga köpet.»

Det blev tyst på nytt. Så skrek Sussi: »Det är sant — för det stod Ludvigs namn på checken! O, jag vill dö jag vill
dö!»

Alla de närvarande kastade sig i samlad trupp över Mary med sina indignerade protester. Ingen märkte att Sussi
reste sig upp från sin stol, sparkade av sig filten som trasslat in sig kring hennes fötter, stampade och sparkade
och tog sedan till flykten på egna ben. Först då hon hunnit halvvägs till dörren fick Ludvig tag på henne. Alla
stirrade på Sussi. Det var Louis som först utropade: »Doktor Jonson ! Hon går!»

Ingen blev mera förvånad än Sussi själv. Hon tvärstan-111

nåde och såg ner på, sina ben. Hon kände på dem. Hon tog ett försiktigt steg ut i rummet. Jo, hon kunde både stå



och gå. Louis kom emot henne. Då kastade hon sig i hans famn och grät:

»Säg att det inte är sant det hon sa», tiggde hon och bad, »säg att du inte har sålt mig — säg det — säg!»

Louis sa att det inte var sant. Han smekte henne, skrattade och grät om vartannat. Alla trängdes kring Sussi så att
Mary stod ensam och glömd vid sin domarestol. Hon smålog. Så sa hon:

»Dear friends! Jag har vunnit mitt vad! Psykosen är botad. Förlamningen hävd. So long, doktor Jonson, so long!»

Och med högburet huvud och stolt som en triumfator lämnade hon sina släktingar och gick ut ur rummet.

Katja drog sin man avsides och begärde en förklaring:

»Ludvig, jag begriper inte ett dugg. Vad är det du har köpt ?»

»Jag har köpt tre hundra Sveaverksaktier, min älskling», svarade han och tog sin förståndiga hustru kring livet
och kysste henne mitt på mun. Katja var fullt belåten med den förklaringen.

Så var det Kurts tur att fråga: »Av vem har du köpt aktierna ?»

Det var Julia som svarade: »Av mig! Pojkarna äro oskyldiga som små lamm. Det är jag som betalt spelskulden.»

Louis släppte sitt tag kring Sussi och vände sig mot Julia:

»Men Julia — varför gjorde du det?»

Nu började Julia bli arg: »För att rädda dig från straffarbete, kan en nästan tänka!»112

Kurt blev synnerligen nervös. Han drog sig bort från de andra. Louis stod och gapade av förvåning:

»Varför skulle jag få straffarbete? Jag hade skaffat pengar till utsatt dag — det var svårt, men det gick —»

Julia avbröt häftigt: »Vad? Skulle du inte ha fått straffarbete, din usling?»

»Nej.»

»Men varför sa då Kurt---»

Julia vände sig mot sin make. Kurts nervositet tog sig det uttrycket att han avbröt varje försök till vidare
förklaringar genom att säga:

»Mina vänner, vi är inte hemma hos oss. Det är onödigt att diskutera familjeangelägenheter så här inför
främmande.»

Han menade doktor Jonson.

Denne hade diskret dragit sig ut i vinterträdgården för att visa sin finkänslighet. När han nu nämndes kom han
tillbaka in i väntrummet, och Julia, som dragit vissa slutsatser på grund av Kurts underliga beteende, slutsatser
som kom henne att känna sig strålande lycklig, mötte honom med utsträckta händer: »Förlåt oss, doktor», bad
hon, »men vi är gripna av vanvett! De lama springa och de friska begå dumheter, inte sant, Kurt?»

Hon såg på Kurt, gäckande men lycklig.

Ludvig tyckte det hela var mystiskt: »Det ligger en hund begraven», sjöng han mot Kurt. Men den får Kurt och
Julia gräva opp sins emellan! Nu fattas det bara att vi går ner på hotellet och firar Sussis uppståndelse med att
dansa rumba!»

Det voro alla med på. Louis frågade doktorn om lov för8 Dollar.

»Hear I am, my dear!»114

Sussi och Sussi fick lov. Hon sa: »Hur ska jag kunna tacka er, doktor Jonson?»

»Tacka inte mig, tacka henne 'som sa sanningen',» citerade han ironiskt.

Kurt och doktorn voro de sista i väntrummet: »Sanningen ja», upprepade Kurt begrundande, »man vet aldrig när



den hjälper.»

»Eller stjälper!» nickade doktorn.

Syster Karin meddelade i dörren att en patient nere i Dalen ringt och sagt att Doktorn måste komma genast ty den
sjuke hade blivit sämre. Doktorn sa att han bara skulle hämta sin väska. Bilen kunde köra fram så länge. Och
Kurt tog avsked och gick.

Doktorn såg efter honom. Underligt vad folk trasslar till sitt liv, tänkte han. Men det är huvudstädernas inverkan.
Nej, tacka vet jag fjällen! Där finns det frisk luft för känsliga nerver.

Han öppnade dörren till sitt rum och steg in.

I hans skrivstol vid hans skrivbord satt Mary och ritade gubbar på hans plumppapper.

Hon såg upp när han kom in. Hon sa:

»Here I am, my dear! — Men doktor, eftersom vi nu ska gifta oss, så vill jag att ni ska veta att jag inte tycker om
att vänta!»

Doktorn gick rakt fram till stolen och sa: »Gjorde jag rätt skulle jag ge er ett kok stryk!»

Mary tappade dragen. »What do you say?!»

»Stryk, sa jag!!»

Han gick till sitt skåp och började packa ihop vad hari skulle ha med sig på sjukbesöket. Under tiden sa han:115

»Vern är det egentligen som levererat alla de upplysningar ni laborerade med därinne?»

»Min svenska jurist! Han fick tio tusen dollars för sina efterforskningar. Men det var det värt!»

Hon satte sig på bordskanten och dinglade nonchalant med ena benet. Hon liknade mest en bortskämd unge som
gjort ett riktigt ordentligt rackartyg.

»Tag igen pengarna», uppmanade doktorn. »För upplysningarna är falska från början till slut. Ni anklagar tvenne
män för att ha köpslagit om en kvinna! Men i stället är det en kvinna som friköpt en man. Det var fru Balzars
pengar. Hon ville skydda familjens heder —»

Mary glodde. Rent ut sagt glodde och bara glodde. Så stampade hon i golvet: »Damnit! Då har jag ju varit en
idiot!»

Doktorn blev förvånad över hennes rättframhet. Och belåten. Han vände sig bort för att inte visa det. Han hade nu
sin väska färdig. Han gick till garderoben och hämtade sin vargskinnspäls.

»Låt oss säga en människa!» föreslog han. »Det hör ju till den mänskliga naturen att då och då ta fel!»

Han började kränga på sig pälsen. Mary blev orolig:

»Tänker ni gå?»

»Ja.»

»Och ert vad?»

»Det var ett skämt.»

Han fortsatte att ta på sig pälsen. Mary flammade opp:

»Hos oss är det ett brott att skämta med vadhållning. Det är lag på det. Ni måste gifta er med mig.»116

Doktorn stack händerna i pälsfickorna och frågade hånfullt:

»Ska det vara av kärlek?»

»Det är fullkomligt likgiltigt.»



Hans överlägsna ton och köld gjorde henne utom sig. Hon fortsatte fränt: »Er sexuella bouquet är i min smak Jag
köper er — som man köper ett ädelt vin — eller en rashund! Ta det med ro», ropade hon då doktorn gjorde en
häftig rörelse av ovilja, »i Europa kallas det resonemangsparti! Priset är avgörande. Vad kostar ni?»

Hon njöt av att reta honom, ty han blev verkligen retad. Han visste inte om han skulle gå eller stanna. Han valde
det förra, fastän det såg fegt ut. Men han tänkte på sin patient nere i Dalen. Då slungade Mary ännu en utmaning
efter honom: »Jag ger er två minuters betänketid! Men inte ' mer.»

Två minuter kunde säkert patienten vänta, eftersom det rörde sig kring ett känt fall. Och han måste näpsa henne
eller också kvävas. Han slängde av sig pälsen och såg på sitt armbandsur i det han gick henne närmare:

»Två minuter! Fan anamma! Hur ska jag veta vad en kraftig, sund karl i sina bästa år är värd. — Välgymnasti-
serad! Känn bara! Vadorna är ännu kraftigare. Den olympiske Hermes, sa en vän till mig när han såg mig naken!
— Min garderob är klen, men skäggväxten överdådig! Jazzar briljant och anlag för fetma finnes, om så önskas!
— En minut, fan anamma! Vad ska jag mera hitta på? Min självbehärskning är det si och så med — men spela
pajas kan jag storartat! — Ska vi säga en halv miljon dollars om året?»

Mary tyckte inte om att bli utsatt för drift eller hån. HonTvå minuter, fan anamma, sa doktorn.118

gick runt skrivbordet och tog sin pälskrage från en stol för att gå. Men doktorn fick fatt i henne och han släppte
henne inte:

»Tänker ni gå ? Nej stopp! Var det för dyrt ? Jag prutar! Låt oss säga kronor —»

Mary krängde för att komma loss, men det gick inte: »Nej, pass mante, loss kommer ni inte! Låt gå för
hundratusen kronor. Och som påbröd ska pajasen spela förälskad för hela slanten! Varför skulle han för resten
inte vara förälskad? Han är ju ingen grobian! Inte ens en amerikan!»

Hans röst var mjuk och skälvande. Han drog henne tätt intill sig och han viskade i hennes öra:

»Förstår du inte hur du berusar mig — Mary — Mary — älskade —»

Mary hade kämpat tappert för att inte röja sina egna känslor inför doktorn. Hon ville avgå med seger, men genom
överlägsen självsäkerhet och kall beräkning. Nu gick hela hennes taktik till spillo, det hårda pansar som hon
oftast vände utåt smalt som snö i sol inför doktorns brinnande, förälskade ögon och heta andedräkt. Hon darrade
av lycka och jublade mot honom:

»Älskade — älskade — är det sant?»

Doktorn la sin kind mot hennes: »Mary •— är du lycklig ?»

»Ja, ja, jag är lycklig!»

»Då får vi kanske säga hundratusen per år, från bröllopsnatten räknat!»

Han släppte henne tvärt och lämnade henne. Hon stod kvar som fallen från skyarna. Det ryckte i hennes
mungipor, läpparna darrade, blodet kom och gick under pudret. Han tog sin päls som han kastat av sig vid dörren,
vände och sa:Julia hade gått tidigt upp till sig.120

»Jag hoppas att min kärleksförklaring gav full illusion ?»$

»Ni är ett avskyvärt, vidunder!» viskade Mary och gömde ansiktet i sina händer.

Ett ögonblick blev doktorn stående med ryggen mot rummet. Så slängde han pälsen igen, gick direkt fram till
henne, lossade varligt händerna, tog hennes huvud mellan sina händer och kysste hennes mun. Lidelsefullt och
hårt. »Förlåt!» viskade han.

Mary vred sig undan. En gång hade hon gått i fällan, men hon ämnade inte göra det två gånger. Hon hånskrattade
genom tårarna:

»Bra kysst, Pajas! Mycket bra!»



Doktorn mötte lugnt och en smula vemodigt hennes vrede:

»Gycklet är slut», sade han lågt. »Nu måste jag gå.»

Han tog upp pälsen på nytt. Då ropade Mary i skrämsel:

»Tänker ni lämna mig så här?»

Doktorn vände vid dörren:

»Bättre fly än illa fäkta», sa han stillsamt. »Jag har nämligen gjort en upptäckt —»

Mary kom honom närmare. Hon skalv av förväntan:

»Vad då? Säg det!»

»Kan ni säga: Jag ska älska' dig i nöd och lust för hela livet ? Men så vackert att man tror er — åtminstone så
läjige vigseln varar.»

Mary kom honom helt nära. Hon började osäkert, famlande :

»Jag ska — älska dig — för hela livet!»

De sista orden kom med oväntad äkthet, vackert och varmt. Doktorn belönade henne med en ljudlös applåd. »Se,
se, att ni kan!»121

Han gjorde min av att gå. Mary grep tag i honom:

»Vad har du upptäckt? Jag vill veta det!»

Han tog hennes hand från sin arm. Kysste den flyktigt och skyndade ut ur rummet. Mary sprang efter:

»Jag vill veta det», ropade hon!

»För en gångs skull, dollarprinsessa, får ni inte er vilja fram!»

Och borta var han.

Då lutade sig prinsessan mot dörrposten och grät som vilken liten tiggarflicka som helst, då hennes älskade
övergivit henne.

Lång stund grät hon dock inte. Hon fattade sitt beslut. Hon skulle ögonblickligen resa. Hon ville aldrig se
doktorn mera. Och hon skyndade över till sina rum på hotellet.

Här var dansen ännu i full gång. Sussi och Katja hade roat sig kungligt med sina egna och varandras män. Julia
däremot hade tidigt gått upp till sig. Hon var trött, sa hon. Nu hade Katja och Sussi gått för att säga god natt, och
för att prata bort en stund om dagens händelser. Och för att berätta en stor hemlighet.

Julia satt vid sin toalett och kammade sitt hår. Hon var sig inte riktigt lik i kväll, Julia. Hon ville inte alls tala om
sig själv, bara om de andra. Och Katja gjorde miner åt Sussi att hon skulle rycka fram med den där hemligheten,
men Sussi var blyg och teg. Då tappade Katja tålamodet. Hon sa:

»Vi som jämt grälar så bra, vi ska väl också dela de fröjder som bjuds. Sussi är så rädd om sin hemlighet att hon
inte ens har berättat det för Louis.»

Nu blev Julia verkligen nyfiken.122

»Så hör då», sa Katja. »Blir det en pojke så ska han heta Louis den andre och blir det en flicka ska hon heta . ..»
Julia sprang opp från sin stol och tog Sussi i famn: »Då ska hon heta Julia, det håller jag styvt på!» sa hon och
kysste Sussi rart och innerligt. »Du lilla höna, det förklarar ju åtskilligt! Jag lovar i hela släktens namn att vi med
glädje ska ta emot din lilla kyckling.»

I detsamma knackade det på dörren och Kurt steg in. Sussi och Katja gjorde tystande gester åt Julia. »Stör jag»,
frågade Kurt.



»Visst inte. Flickorna skulle just nu gå», ljög Julia frejdigt.

Flickorna begrepo och gingo. Och man och hustru voro allena. Julia var ovanligt stilla och tyst. Hon väntade
tydligen på att Kurt skulle säga något. Hon förde sakta kammen genom håret och teg. Kurt gick nervöst fram och
tillbaka mellan spegeln och dörren. Äntligen började han:

»Du, efter vad som passerat i kväll har jag tappat lusten att intressera Mary för Sveaverken. Ja — det var ju hon
som fick Sussi på benen och det skall hon ha evigt tack för, men sättet -— det var för otrevligt.»

Han väntade tydligen på att Julia skulle säga något, men Julia teg. Då fortsatte han:

»Nej, det får vara med moderniseringen så länge — för resten, det är ju bra som det är. Och man kan aldrig veta
hur länge man har intresse att hålla på —»

Julia, som kände sin makes oerhörda intresse för sitt arbete hade svårt att inte le. Hon förstod så väl att Kurt hade
något på hjärtat som han hade svårt att rycka fram»Då tycker du kanske ändå att jag är söt och rar?» sa Julia.124

med, hon förstod också vad det var. Men hon teg. Han skulle själv få säga det.

»Käraste Julia, du hade alldeles rätt den där gången — arbetet får inte bli en last —»

Han sökte ord, han var förlägen. Julia gjorde pinan kort. Hon sa:

»Varför sa du att han skulle få straffarbete?» Kurt teg. Julia upprepade: »Varför ljög du och sa att han skulle få
straffarbete?»

Kurt avslöjades. Som vad? Själv log han en smula generad när han äntligen svarade:

»Därför att jag — fatalt nog — var —»

Han kom inte längre. Men Julia hjälpte honom på traven:

»...var svartsjuk? På allvar?»

Kurt nickade tyst.

»Skäms du inte?»

Kurt nickade på nytt.

Finns det någonting underligare och mera ologiskt än kvinnan. Hon gråter därför att hennes man kurtiserar en
annan eller därför att han tänker mera på sitt arbete än på henne. Men när hon får ett pålitligt bevis för att han
älskar henne, då frågar hon om han inte skäms?

Julia kröp upp i en stor stol och Kurt satte sig på dess armstöd.

»Jo, jag skäms», sa han. »Jag skäms att jag inte kunde behärska mig den gången som så många andra. Men det
gjorde mera ont än vanligt, då.»

Julia kröp tätt intill honom: »Då tycker du kanske ändå att jag är söt och rar?»

Han såg henne djupt i ögonen. Det skrattade och sjöng125

på botten i de blå brunnarna, och han gav sig på nåd och onåd:

»Jaa, antagligen», viskade han.

»Och snäll och trivsam?»

»Julia, jag älskar dig.»

»Mer än Sveaverken?»

»Mer — mycket mer än Sveaverken.»

Han böjde sig ner och kysste henne.



Då knackade det på dörren. Julia gjorde en missnöjd gest. Hon ville inte bli störd. Då knackade det igen. Hon
svarade kom in, eftersom hon inte kunde låta bli.

Det var Mary. Resklädd. Nervös och hysterisk. »Jag kommer för att säga adjö», började hon. »Jag reser min väg.
Och för att be om förlåtelse. Doktor Jonson har hämnats. Han har behandlat mig ...»

Längre kom hon inte innan tårarna omöjliggjorde varje anständigt samtal. Både Julia och Kurt stodo häpna och
försagda. Så gav Julia Kurt en vink om att han gjorde klokt i att gå. Han smög sig ut på tå för att inte störa
sorgen. Julia frågade försiktigt:

»Vad har doktor Jonson då gjort?»

»Han drev med mig! Och så sa han att han upptäckt något, men vad sa han inte. O, Julia, jag måste resa fast jag
så gärna ville stanna. Jag älskar honom fast han tål mig inte. Annars hade han väl sagt vad han upptäckt.. .»

Julia måste skratta. Vart hade nu det kalla förnuftet och den självsäkra minen tagit vägen? Mary hade helt enkelt
blivit en förälskad kvinna och bar sig precis likadant som miljoner andra i samma situation. Hon var rörande126

i sin ynkedom, och Julia tyckte mer om henne sådan. Hon tröstade så gott hon kunde:

»Vad han upptäckt? Ack, det kan ju ett barn begripa. Åtminstone ett flickebarn. Han har upptäckt att han älskar
er — med stort Ä — så det knakar i käken . . .!»

Mary slutade tvärt att gråta.

»O, Julia, tror ni det?»

»Jag tror inte! Jag vet det! Men sånt säger inte den där doktorn .. .»

Mary reste sig upp. Hon gick mot dörren. Men vände tvärt. Hon kom tillbaka och slog sina armar kring Julia i
gränslös tacksamhet, kysste henne och störtade på dörren.

Julia föll ner i stolen: »Ack du kärlekens ljuva vanvett», mediterade hon. »Svår att dras med och ledsam att
undvara !»

Och så ropade hon på Kurt!

När doktor Jonson strax därefter återvände från sitt sjukbesök mötte han amerikanskans negrer i hotellhallen. De
kommo lastade med reseffekter och hade tydligen bråttom. Doktorn frågade portiern vad det skulle betyda och
fick veta att Miss Johnston befallt fram sin bil. Hon skulle resa.

»Så här mitt i natten!» utropade doktorn. »Det blir ingenting utav.»

Och han befallde negrerna och Kalle att bära upp alla grejorna igen. Negrerna vägrade och portiern likaså. Då
blev doktorn ond.

»Jag vill tala med miss Johnston», sade han bestämt. »Var är hon ?»

»Jag är här», sade miss Johnston uppe i halltrappan.»Ska vi i alla fall säga att ni träder i min tjänst?»128

Hon stod lutad mot räcket, ungefär på samma plats där hon stod när hon första gången talade med Doktorn. Hon
log. Självsäker och lycklig. Ty nu var det doktorns tur att bära sig löjligt åt. Han slängde av sig pälsen nere i
hallen under det han orerade och väsnades.

»Hör nu miss Johnstone, började han, den där amerikanska lagen som förbjuder skämt med vadhållning, den är
inte att leka med, den!»

»Alldeles rätt. Ska vi alltså säga att ni i alla fall träder i min tjänst?»

»Träder i er tjänst...»

»Ja — som livmedicus?»

»Nej, men som ...»



Han gick uppför trappan och hon gick nerför.

»Som» — det var hon som frågade.

»Som» — det var han som svarade.

»Som» — hon daskade handen mot räcket av iver.

»Som» — han mötte henne i trappan.

Han tog henne i sina armar och kysste henne.

Något svar på sin fråga fick hon inte. Men det behövdes inte heller. Det var bra ändå. 
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